Til Medlemmer og samarbejdspartnere

17. august 2022

Kandidater til årets Iværksætterpris 2022 og Erhvervspris 2022
Vi vil gerne have hjælp til at finde kandidater til ovennævnte to priser, som uddeles den
13. januar 2023 i forbindelse med den traditionsrige nytårskur, der afholdes på Elværket,
Gasværksvej 9, Holbæk. Del gerne budskabet til andre, som kunne tænkes at indstille
kandidater.
Det er nemt at indstille én eller flere kandidater
Du skal blot sende en mail med dit forslag til Lena@heforum.dk. Forslaget skal ikke
motiveres, du skal blot mene, at din kandidat lever op til nedenstående kriterier.
Du skal ikke have bøvl med en masse skriverier – det sørger vi selv for. Forslag bedes
mærket henholdsvis Iværksætterpris og/eller Erhvervspris.
Tidsfrist for indsendelse af kandidater:
senest den torsdag 29. september 2022 kl. 12.00.
Iværksætterprisen 2022
Prisen uddeles til en iværksætter, der har drevet virksomhed i max. 3 år, og som har udvist
evne til at føre sin ide ud i virkeligheden gennem initiativ, innovation og et personligt drive
ud over det sædvanlige. Iværksætteren er en ildsjæl, der har skabt vækst i omsætning og
beskæftigelse, og som har vist vilje og evne til at gøre sig synlig i omverdenen.
Erhvervsprisen 2022
Prisen uddeles til en virksomhed som gennem sit virke:
• har turde satse
• har taget et ekstraordinært initiativ
• har udvist fantasi og kreativitet
• har udviklet et innovativt produkt eller service
• har FN´s verdensmål for øje bl.a. gennem uddannelse, efteruddannelse,
medarbejderpleje, medarbejderindflydelse, socialt medansvar, fokus på klima og miljø
og et godt arbejdsmiljø på dagsordenen
For begge priser gælder, at kandidaterne skal have ”bopæl” indenfor Holbæk kommunes
grænser.
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De to priser uddeles af JCI Holbæk, Sjællandske Medier, Holbæk Rotary Klub og Holbæk
Erhvervsforum, og priskomiteen består af: Ann Christina Røndom Sørensen, JCI – Allan
Rasmussen, Sjællandske Medier – Claus Olesen, Rotary - Steen Marslew og Kenny Jensby,
Holbæk Erhvervsforum.
På baggrund af de indstillede kandidater udpeger priskomiteen, tre finalister i begge
kategorier. Finalisterne præsenteres på videoer, som vises på erhvervsforums hjemmeside i
perioden 2. december til 16. december 2022. I denne periode kan alle personer stemme på
de nominerede kandidater – én stemme pr. kategori. For hver hele 100 eksterne stemmer på
en kandidat vægtes der 1 stemme, som sammen med priskomiteens 5 stemmer afgør
vinderne. Regler om afstemningen vil fremgå tydeligt og præcist af informationer, som vi
afgiver på et senere tidspunkt. Så i første omgang handler det om at sende forslag til
kandidater til os.
På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Holbæk Erhvervsforum
Kenny Jensby
Erhvervsdirektør

