Indstilling til Lederprisen

Lederprisen uddeles en gang årligt til en person, som i iagttagelsesåret og / eller over en årrække har ydet en
særlig stor indsats med ulønnet og dygtigt lederarbejde i en af Holstebro Idrætsråds medlemsforeninger.
Symbolsk vederlag betragtes ikke som løn.
Den udvalgte tildeles en vandrepokal med indgraveret navn samt et beløb på 5000 kr.
Sydbank forestår hædringen i forbindelse med Årets Idrætsfest.
Udvælgelsen foretages af Holstebro Idrætsråd efter skriftlig, motiveret indstilling fra medlemsforeningerne.

Kære Jørn.
Idom-Råsted IF vil gerne vise sin store taknemlighed og beundring til Elsebeth Nicolaisen for den altid
altopofrende og totalt ”ikke tænkende på sig selv” person, som hun BARE ALTID er. Derfor indstiller vi
hende til Lederprisen 2016.
Magen til dedikeret, trofast og loyal person skal der ledes længe efter. Og vi i Idom-Råsted er så heldige, at
hun har lagt sit hjerte hos os. Hvis vi alle bare havde en lille snært af omsorg og omtanke for vores
omverden, som Elsebeth har, vil verden se meget kønnere ud.
Elsebeth har i mange år været håndboldtræner for de allermindste i Idom-Råsted IF. Som en del af
trænergerningen har Elsebeth samtidig påtaget sig at være indgangen til trænergerningen for mange store
børn og unge mennesker, som hun altid har haft ved sin side og som hun har guidet og hjulpet som
hjælpetrænere.
Elsebeth har også i mange år varetaget opgaven som den aktive kasserer i Idom-Råsted IF’s håndbold
afdeling. En post hun har styret med ”hård” hånd, tålmodighed og stor forståelse for hvordan et kontingent
bedst muligt betales ud fra den enkeltes individuelle muligheder. Derved har afdelingen klaret sig fornuftigt
igennem op- og nedgangstider.
Hun har været hovedbestyrelsesmedlem i Idom-Råsted IF i sidste 10 år. Her har hun været forgangskvinde
for en masse nye og spændende tiltag for børnene.
Disse tiltag og hendes altid omsorg for børnene, har været en vigtig brik for håndbold i Idom-Råsted i at
bibeholde børneholdene. Dels i samarbejde med skolen og med Solkær, dels i samarbejde med DGI om
f.eks. årlige besøg af håndboldkaravanen og drift af håndboldskolen.
Her ud over lægger Elsebeth en hel del timer hver uge som frivillig i Plexus’ kiosk. Det giver hende en stor
berøringsflade og kontakt med mange af sognenes børn og voksne.
Overskuddet stopper ikke her: I sommeren 2015 søgte Holstebro Kommune frivillige til projektet, Guide to
Move. Guide to Move er et projekt, der har til formål at hjælpe børn og unge mellem 6 og 18 år i gang med
en fritidsaktivitet. Projektet tilbyder 2 former for hjælp:
1. Fritidsvejledning v. en frivillig guide
2. Fritidspas – Økonomisk støtte til kontingentbetaling (max 600 kr.)
I sit virke i ”Guide to move” har hun sørget for, at mange børn med særlige behov, har fået den hjælp, de har
brug for, dels for at blive socialt velfungerende og dels for at blive fysisk aktive. Det har altid ligget
Elsebeth meget på sinde, at børnene skal have det godt, og de skal være trygge. Hvilket også viser sig i
foreningsarbejdet.
Alt i alt, af hjertet kan vi kun sige:” Vi har kæmpe stor respekt for Elsebeth! For den person hun er, og for
det hun gør!

Vi håber og ønsker, at I forstår, at der her er tale om en person, der over en årrække har ydet en særlig stor
indsats med ulønnet og dygtigt lederarbejde i Idom-Råsted Idrætsforening - en af Holstebro Idrætsråds
medlemsforeninger.
Og at I vil se velvilligt på vores indstilling og bidrage til, at hun bliver påskønnet for den indsats hun yder,
ved at hun får tildelt Lederprisen 2016
I er meget velkomne til at indhente supplerende oplysninger i Holstebro Kommune om Elsebeths
engagement i Guide to Move projektet, hos Centerleder i Plexus Søren Bertelsen i forhold til hendes
frivillige arbejde der og hos undertegnede.

Med venlig hilsen
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