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Sådan gik Award-festen i Korsør
Flere detaljer fra erhvervshøjdepunkt: Årets erhvervspriser uddelt ved prægtig aften på Comwell. Borgmester John Dyrby Paulsen holdt tale, Michael Carøe og Falch var blandt underholderne plus Sofie Elkjær. Se mere i Søndagsavisen
Af John Hansen

D

er var naturligvis lutter
glade prisvindere at
finde ved årets Award-fest
på Comwell i Korsør.
Også alle de nominerede
til diverse priser kunne
såmænd smile bredt og
være glade - ja for så vidt
gjaldt det vel samtlige 360
festdeltagere ved gallaen.
En galla der efterhånden
har udviklet sig til en rigtig
fin tradition.
Professionelle Carøe

Som vi fortalte allerede
i vores optakt til denne
Erhvervsaward 2018, så er
der mange virksomheder,
iværksættere og lokale
initiativer, der har fortjent
hæder og rosende omtale
efter årets indsats.
Det var »stærke navne«,
der var nomineret - og
derfor blev det selvfølgelig
også til en række fortjente
vindere helt i top.
Der var tale om den
fjerde udgave af Erhvervs
Awards, og man kunne
opleve en veloplagt konferencier Michael Carøe føre
aftenens 360 gæster sikkert
igennem middag, underholdning samt ikke mindst
uddelingen af fire priser.
Blandt de stærke kandidater løb BUGHI, KL
Specialservice A/S, Mark
Rentzmann Uhrbrandt Kristensen fra Sørby eSport og
Frese med hæderen i år.
Dyrby og Bjørn Borg

»Det er mærkeligt, og det er
underligt, men jo mere jeg
træner, jo heldigere bliver
jeg... Og det vi skal gøre er,
at fejre nogle af dem, der
har trænet rigtig meget. Det
glæder jeg mig rigtig meget
til.«

- Se, det var en rigtig fest! Og der var en masse at feste over, da Slagelse Awards 2018 gik over scenen - med dans og kulørte lamper og det hele. POPlic Service og Michael Falch leverede de rette toner på Comwell i Korsør. Foto: Evan

Sådan tog borgmester
John Dyrby Paulsen udgangspunkt i et citat fra en
af de største fra tennissportens verden, Björn Borg, da
han i højt humør bød 360
gæster fra erhvervslivet
velkommen til Erhvervs
Awards 2018 på Comwell i
Korsør.
Det blev en veldrejet
aften, skudt festligt i gang
af Morten Hass Augustsen
fra Slagelse Erhvervscenter,
der entrerede med en til lejligheden omskrevet version
af Sommer i Tyrol-nummeret, ”Ja, ja ja, nu kommer
jeg”.

Charmerende Carøe...

E-sport med drive...

Hass overlod snart mikrofonen til konferencier
Michael Carøe, som er lidt
af et scoop for sådan et
arrangement.
Med charme og sin
ligefremme facon var han
på pletten med underholdning, som hjælper under
prisuddelingerne - og som
humoristisk isbryder, da
teknikken knasede, og der
blev løbet stærkt i kulissen.

JCI Slagelse tildelte i år
Grangia Erhvervsprisen til Mark Rentzmann
Uhrbrandt Kristensen fra
Sørby eSport for sit drive og
engagement.
Det gælder her om at
udvikle den lokale klub
og udbrede esport på højt
plan, samtidig med at Sørby
eSport inkluderer rigtig
mange lokale unge.

Og så til priserne

Der var priser både til de
nye og til de hæderkronede, kan man vist konkludere.
Selve prisuddelingerne bød på fire felter med
stærke kandidater, der blev
præsenteret på fornemste
vis.
Slagelse Erhvervscenters
Iværksætterpris gik til det
socialpædagogiske tilbud
BUGHI.
De brænder...

Og de var jo også en slags vindere, disse to artige »skoledrenge«, som vi her fik fanget ved festindgangen - Erhvervscenterdirektør Morten P. Sørensen og Morten Hass Augustsen var
blandt arrangørerne og aftenens bedst klædte... Foto: Evan

De to BUGHI-indehavere,
Trine Niemann og Louise
Lage, var tydeligt rørte over
anerkendelsen.
At de brænder for sagen,
skinnede også igennem i
deres takketale.
»Tak for de unge og de
børn og de familier, der lukker os ind i deres liv, som vi
hjælper med at skabe en ny
historie, der er langt mere
meningsfuld,« lød det fra
Louise Lage.

Initiativ og eksport

Slagelse Erhvervsråd uddelte Initiativprisen til KL
Specialservice A/S, mens
PWC’s Eksportpris gik til en
af Slagelses gamle, hæderkronede virksomheder,
Frese, der næste år kan fejre
75 års jubilæum.
»Det er en virksomhed,
som leverer flotte resultater
år efter år på et hårdt og konkurrencepræget marked.
Trods det store globale
udsyn, har virksomheden
stadig sine fødder solidt
plantet i den lokale muld i
Slagelse Kommune, og med
en lang og flot historie som
platform, investerer virksomheden stadig betydeligt
i udvikling og innovation,«
lød det fra PWC Slagelse
director, Jesper Ehlers i sin
hyldest til Frese.

Men bandet kan i høj
grad også selv og fik fyldt
dansegulvet hele aftenen.

Erhvervs Awards er
sponsoreret af det lokale
erhvervsliv.

Positiv stemning...

Finanser og arrangører

Når Erhvervs Awards på så
kort tid er blevet en succes
i erhvervslivet, er det ikke
mindst på grund af den positive stemning, der hersker
blandt de fremmødte.
Et par førstegangsgæster
var da også imponerede
over, dels at være i selskab med så mange andre
feststemte erhvervsfolk,
men også over den vilje til
at ville gøre det godt, som
aftenen udstråler - så vi kan
være stolte her lokalt.

»I den verden, som jeg lever
i normalt, går vi meget op i
finansiering. Og her i aften
har I faktisk allesammen
været med til at sørge for
finansieringen fra start,«
lød det stolt fra borgmester
John Dyrby Paulsen.
Erhvervs Awards arrangeres i et samarbejde mellem Slagelse Erhvervscenter, POPlic Production ved
Mads Otzen samt flittige,
frivillige hjælpere fra JCI
Slagelse.

Spreder positivitet og stolthed

Efter sidste prisuddeling
bød dagens husorkester
POPlic Service op til dans
med Michael Falch som
gæstesolist.

Michael Carøe gjorde god fyldest ved sådan et prisarrangement
- og de sociale prisvindere fra BUGHI var også tilfredse med
aftenens forløb. Foto: Evan

