
  

 

 

 
Hedensted hylder initiativrige foreninger 

Når Hedensted Kommune 14. marts åbner dørene til AWARD 

2018 bliver det med en ny pris. Prisen går til Årets initiativ og 

anerkender dem, der laver nye tiltag for at få flere med.  

Hedensted Kommune hylder for 12. gang de mange folkeoplysende for-

eninger, når AWARD 2018 løber af stablen i Gudenåcenteret den 14. 

marts 2019. Her uddeles traditionen tro en række priser til årets leder, 

lederspire, træner, hold, forening og en aktiv udøver. Derudover udde-

les der to priser i en særlig kategori til de personer, som gør en ekstra-

ordinær forskel.   

Og som noget nyt fejres også den forening eller de personer, som har 

skabt en positiv udvikling inden for en folkeoplysende aktivitet i idræts-

foreningerne, aftenskolerne, spejderforeningerne og lign.   

”Til AWARD 2017 spurgte vi deltagerne om hvilke priser, de savner,” 

siger formand for Fritidsudvalget Hans Vacker og fortsætter: ”Her blev 

det tydeligt, at en del foreninger løfter en stor opgave med at skabe 

nye spændende aktiviteter og inspirerende faciliteter, og som involverer 

sig i at få nye målgrupper ind i foreningen. Det er en vigtig indsats at 

hædre, hvis foreningslivet fortsat skal være et attraktivt fællesskab”. 

Prisen etableres i et samarbejde med Hedensted Avis og Tørring Folke-

blad, der bringer artikler om de tre nominerede. Normalt udvælges vin-

derne i de enkelte priskategorier af Fritidsudvalget, men vinderen af 

den nye pris kan alle være med til at afgøre. Det kommer til at foregå 

via en afstemning på de lokale ugeavisers hjemmesider. Vinderen af 

prisen løftes sløret dog først for 14. marts.   

7. januar åbner muligheden for at indstille kandidater til de forskellige 

priser. Det sker ved at udfylde en formular på Hedensted Kommunes 

hjemmeside. Derefter mødes Fritidsudvalget for at udvælge hvilke kan-

didater, der bliver de tre nominerede i hver kategori. Der er frist for 

indstilling af kandidater 27. januar. 

https://www.hedensted.dk/borger/kultur-og-fritidsliv/foreninger/award 

 

For mere information:  

Formand for Fritidsudvalget Hans Vacker, tlf.: 40680046 

Leder af Kultur & Fritid Teresa Egballe, tlf.: 23443696 
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