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Bag om priserne
på den fede aften
Flere glimt fra en Erhvervs Award 2019, der slog alle rekorder.
Mere end 450 samlet til årets store erhvervsaften i Slagelse
Kommune - og de så fem priser blive pænt fordelt...
Af John Hansen

H

ele 450 forventningsfulde og veloplagte aktører og gæster fra Slagelse
Kommune fyldte festhallen
på Antvorskov Kaserne
(Gardehusarkasernen)
forleden aften.
Netop den hal, hvor
hærens folk normalt træner
for at kunne give os alle
de beskyttende vinger - og
den hal, hvor prof-træner
Ulrik Wilbek omkring 1987
for første gang samlede
sin unikke talentmasse
omkring Anja Andersen,
Camilla Andersen, Janne
Kolling etc.
De ville noget stort.
Tænk stort!

Dengang var hans spillere
kun ungdomsspillere. Og
Uge Nyt’s udsendte kunne
som de første i landet berette om, at noget virkelig stort
vist var i gære...
Fra sidste fredag, kan
vi også - godt et par årtier
senere - fortælle, at en
hel del også kører »stort«
i erhvervslivets Slagelse
Kommune.
Trods lav rangering
på DI’s rangliste og kritiske røster om manglende
erhvervsjord, så fastholdt
borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., at han
havde haft stort udbytte
af en masse besøg ude i
virksomhederne - ligesom

han syntes at have fået god
respons.
Per B og iværksætteriet

Erhvervschef Per B.
Madsen - gennem årtier
en utrættelig arbejdskraft
(og sportsmand!) for at
hente nye virksomheder og
arbejdspladser til sin kommune - sagde fra scenen,
at der netop nu er utrolig
mange dygtige erhvervsfolk
i Slagelse Kommune.
Også mange ihærdige
iværksættere, hvoraf nogle
knokler hver dag i lokaler
i Slagelse Erhvervscenter. På det gamle posthus,
der snart er ved at være
færdigt.
Per B. Madsen overrakte
selv en af de fem priser,
nemlig erhvervscentrets
Iværksætterpris til Kystfiskerkompagniet i Korsør
Fiskerihavn.
Noget extraordinært...

Herfra var det David Lange,
der modtog med stolthed.
Slagelse Erhvervscenter
A/S uddeler denne pris »til
en iværksætter, der har
gjort sig særlig bemærket
i Slagelse Kommune - til
en iværksætter, der via en
dedikeret og initiativrig
indsats har succes med at
folde sin idé ud.
Iværksætterprisen er en
anerkendelse af iværksætterens evne til at realisere
et unikt produkt, yde en

service eller have skabt en
ny og alternativ løsning, der
har skabt vækst og givet
genlyd i erhvervslivet.
Sidste år gik prisen til
Bughi. Prisen består af
10.000 kr., gratis timer
hos professionelle, lokale
rådgivere samt glaskunst
af den anerkendte Branka
Lugonja.

Se flere billeder på

Ude på landet...

Sydbank og SK Forsyning
tildelte Henrik Terkelsen
fra Glænø Kalv & Ko den
nye Klima- og Miljøpris.
Med prisen ønsker Sydbank og SK Forsyning »at
sætte fokus på og inspirere
til klima- og miljøvenlige
tiltag, der bidrager til en
bæredygtig fremtid for
kommende generationer.
Prisen gives til en
virksomhed eller organisation, beliggende i Slagelse
Kommune, som gennem
et målrettet initiativ på
markant vis har gjort en
særlig indsats for at beskytte mod klimaforandringer
og understøtte et bæredygtigt miljø. Alt inden
for rammerne af FN’s 17
verdensmål.«
Grønvold & Schou

Slagelse Erhvervsråds
Initiativpris blev givet til
XL Byg Grønvold og Schou
- »altså en virksomhed,
person eller organisation i Slagelse Kommune,

Tatiana fra JCI Slagelse overrækker Grangia-erhvervsprisen til Jim Allan Jensen fra Topgrej.
Foto: Evans Foto

som har udvist initiativ og
vilje til vækst udover det
sædvanlige til gavn for det
lokale erhvervsliv i hele
kommunen.«
Sidste år gik prisen til
KL Specialservice A/S fra
Slagelse.
Udover hæderen består
Initiativprisen af et kunstværk af Slagelses internationalt anerkendte kunstner
Per Hillo. En Hillo der i
øvrigt også deltog i festen
- og det endda i helt pletfrit
tøj.

ket på eksportmarkederne,
og som herigennem har
markeret Danmark og Slagelse Kommune uden for

landets grænser på fornemmeste vis.«
Sidste år gik prisen til
Frese A/S.

Topgrej i top

Grangia-prisen - overrakt
af den lokale JCI-formand
Tatiana Lindersgaard - gik
i år til Jim Allan Jensen og
Topgrej.dk.
JCI’erne er en gruppe
engagerede, driftige unge,
der vil være med til at gøre
en forskel i samfundet,
både lokalt, nationalt og internationalt, herunder ved
at fremme unges karrieremuligheder.
Med denne pris »anerkender de ligesindede, som
på yderste positive vis er
med til at sætte Slagelse
på landkortet med deres
engagement.«
Sidste år gik Erhvervsprisen til Mark Rentzmann
Uhrbrandt Kristensen
fra Sørby eSport. Udover
æren følger der en check på
5.000 kr. med til vinderen.

Erhvervschef Per B. Madsen t.h. belønner her David fra Kystfisker Kompagniet i Korsør med Erhvervscentrets Iværksætterpris. Foto: Evans Foto

Eksportpris på bøf m.m.

JN Meat har her, af Brian Petersen (næsten skjult) modtaget PwC’s Eksportpris 2019. John Nielsen
selv var på eksportarbejde i Spanien, og derfor modtog Ulrik Møllergaard, Steen Enkebølle og
Niels Møller på virksomhedens vegne. Foto: Evans Foto

Og så tog JN Meat ikke
overraskende PwC’s eksportpris.
Her var det partner Brian Petersen, der argumenterede for, at John Nielsen
og JN Meat International i
den grad har »været med til
at sætte Slagelse på verdenskortet.«
»Eksportprisen gives
til en virksomhed, der har
gjort sig særlig godt bemær-

Gode gamle XL Byg, Grønvold & Schou - her med Jes Gravesen og Ulrik Thorsted i front - modtog Slagelse Erhvervsråds
Initiativpris.

