Vi uddeler 4 priser:
Årets forening
Prisen som årets forening tildeles en forening hjemmehørende i Brønderslev
Kommune ud fra ét eller flere af disse kriterier:
1. En forening, som har haft succes med at skaffe markant flere medlemmer,
herunder at få udbredt foreningens formål og aktiviteter i lokalområdet.
2. En forening, der i særlig grad er lykkedes med at få flere frivillige og/eller i årets
løb har igangsat initiativer for at styrke og udvikle de frivillige ledere, trænere og
instruktører for at forbedre mulighederne for frivilligt arbejde.
3. En forening, som har nytænkning og kreativitet højt på sin dagsorden. Her tænkes
både aktivitetsmæssigt, facilitetsmæssigt og organisatorisk mv.
4. En forening, som tager udfordringer op og tager et medansvar for udviklingen i
samfundet.
De indstillede foreninger skal være folkeoplysende foreninger i Brønderslev
Kommune.
Ildsjælepris
Årets Ildsjælepris gives til en frivillig person blandt de folkeoplysende foreninger i
Brønderslev Kommune.
Prisen er et skulderklap til den i din forening, som har ydet en ekstraordinær indsats.
Den ekstraordinære indsats kan både være på det organisatoriske plan og på det
udførende niveau. Der lægges i prisen vægt på, at personen med stort engagement
og drive har gjort en forskel på sit område.
Unglederpris
Årets Unglederpris gives til en person på under 25 år fra kommunens folkeoplysende
foreninger, der har ydet en helt ekstraordinær indsats som leder i sin forening. Prisen
gives som en anerkendelse af det unge ledertalent, der allerede i en ung alder er et
samlingspunkt i foreningen.
Prismodtageren udviser stort engagement og kammeratskab, og samtidig har
personen gode lederegenskaber.
Prisen for den særlige præstation
Årets pris for den særlige præstation gives til en person eller gruppe af personer. Det
kan både være en fantastisk resultatmæssig præstation eller forbedring, og det kan
være en social eller samfundsmæssig særlig præstation.
Således gives prisen som påskønnelse af den særlige flid og indsats, der har medført
en helt særlig præstation på det givne område.

