Lokal ildsjæl er nomineret til Årets Energibombe
Lærke Klitgaard, medlem af bestyrelsen i Ry Tennis Klub er nomineret som Årets Energibombe. En
pris som det lokale energiselskab AURA Energi uddeler for at hylde de lokale frivillige.
Lærke er indstillet til samt resten af bestyrelsen i Ry Tennis Klub. I indstillingen af Lærke skriver
formand Torben Svejgård blandt andet:
”Lærke fortjener et kæmpe klap på skulderen for hendes store bidrag til at få vendt klubbens
udvikling fra en nedadgående medlemskurve til en kraftig vækst de sidste par år. Hun udstråler altid
en kolossal energi, som hun formår at smitte alle os andre med. Ikke alene får hun altid nye ideer,
men hun kaster sig også over dem for at gøre dem til virkelighed, og hun lykkes med de fleste, selv
om vi andre nogle gange godt kan tvivle.”
”Hun har hele tiden et projekt i støbeskeen, og vi andre er altid spændte på, hvad hun nu har fundet
på. Læg dertil, at hun altid er imødekommende og positiv overfor alle os andre, når vi mødes på
anlægget, hvilket bidrager til den meget positive stemning i klubben og til den venlige modtagelse af
nye medlemmer,” skriver Torben Svejgård. Formanden opfordrer derfor alle til at stemme på Lærke,
især fordi hun har fortjent det, men også for at få den prestigefyldte pris til Ry området.

Utrætteligt arbejde for fællesskaber
Prisen Årets Energibombe går til en frivillig fra en lokal forening. Energibomben indstilles af en
forening, og AURA Energi har igen i år udvalgt fem kandidater, som er gået videre til en afstemning
blandt selskabets knap 108.000 andelshavere.
”AURA Energi er en del af den danske andelsbevægelse, hvor borgere går sammen i fællesskaber for
at stable initiativer på benene. Vi ønsker at være med til at hylde de ildsjæle, som arbejder
utrætteligt for disse fællesskaber for at sikre aktivitet og udvikling i lokalområderne”. siger Carsten
Höegh Christiansen, adm. direktør i AURA Energi.
Ud over anerkendelsen udløser prisen 30.000 kr. til vinderen. Årets Energibombe får selv 5.000 kr.,
mens 25.000 kr. går til den forening, som energibomben repræsenterer.
Afstemningen løber fra den 2. til den 20. marts og foregår på aura.dk/energibombe
Vinderen offentliggøres i uge 14.

