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Søndagsavisen

Fine priser fint placeret...
Forleden kom Comwell i Korsør - meget nær Storebæltsbroen -helt i centrum, da 360 erhvervsfolk, politikere og gæster mødtes
til den årlige prisuddeling. Og en af aftenens lokale nyheder fra en af de nominerede var, at Tania Dethlevsen bliver ny forstander
for Gerlev Idrætshøjskole. Her ser vi nogle af prisvinderne
Af John Hansen

F

Prisvindere - og GIH

Slagelse Erhvervsråd uddelte Initiativprisen til KL Specialservice A/S, der virkelig
har udviklet sig til noget
stort - som vi også tidligere
har berettet det.
Vimico A/S og Gerlev
Idrætshøjskole var de to
andre nominerede til prisen.

Prisvinderne strålede selvsagt aftenen igennem. Her vinderne
af Initiativprisen, KL Specialservice med modtagerne Frank
Viborg, Sara og Lis Viborg på podiet. .... Foto: Evan

Grangia-prisen gik til Mark Rentzmann Uhrbrandt Kristensen fra Sørby eSport - og e-sporten ventes i det nye år at kunne rykke ind på tribunen ved Slagelse stadion. Foto: Evan

Sidstnævnte tager som
bekendt afsked med Finn
Berggren (som forstander!) ved en reception 19.
december - og har netop
valgt Tania Dethlevsen
(vicegeneralsekretær i Sex
& Samfund) til at tage over

fra begyndelsen af det nye
år. Fik vi fortalt af GIH-folkene...
Sørby E-sport i front

Iværksætterprisen fra
Slagelse Erhvervscenter
gik til det socialpædagogi-

ske tilbud BUGHI, mens
Grangia-prisen fra Junior
Chamber tilfaldt Mark
Rentzmann U. Kristensen
fra den fremstormende
E-sport i Sørbymagle.
Pwc’s Eksportpris gik til
Frese A/S i Slagelse.

Frese var modtager af Pwc’s eksportpris. Foto: Evan

Oste

Forkæl dine smagsløg

OG LÆKKERT
TILBEHØR

ALDI’s serie af varer i udsøgt kvalitet
til både hverdag og fest.
Serien består af et bredt udvalg af delikatesser
til at forkæle dig selv og dine nærmeste med.

VoresTip:
Oste serveres typisk med rødvin,
men prøv et glas hvidvin.
Syren i vinen åbner for smagsindtryk
på en ny og anderledes måde.

LA CHAPELLE

Chablis AOC
GOURMET

Internationale oste
Flere varianter. 150 - 190 g
(Maks. 126,33/kg)

PR. STK.

18

95

GOURMET

Italienske oste
Flere varianter.
150 - 200 g
(Maks. 166,33/kg)

PR. STK.

24

95

12,5 % vol.
75 clPR. FLASKE

99,-

(132,00/l)

GOURMET

Figen- eller
daddelbrød
200 g

(94,75/kg)

PR. STK.

1895

Der tages forbehold for trykfejl, leverandørsvigt og udsolgte varer.

or fjerde år i streg mødtes Slagelse Kommunes
erhvervsliv for at prise
nogle af årets fremmeste
initiativer og erhvervsideer
og -præstationer.
Det skete ved en stor fest
på Comwell i Korsør, lige
ud for kommunens store
symbol: Storebæltsbroen.
Og - som også omtalt i
vor anden reportage fra
aftenen - blev der atter tale
om en flot og herlig fest,
hvor Michael Carøe samt
lokale Sofie Elkjær og Michael Falch var garanter for
både værtsskab og musik &
sang bagefter.

