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R
ød løber på rustik cement; slips, der 
rettes til lyden af klikkende kame-
raer, brusende champagne og strå-
lende kjoler. Nej, vi er ikke landet i 

Hollywood til verdenspremieren på en stjer-
nebesat blockbuster, men vi behøver heller 
ikke rejse så langt. Scenariet udspiller sig på 
Skiveegnens erhvervsscene, som stråler af 
lokale stjerner, når Skive Business Awards i 
januar 2022 er tilbage som en hyldest til det 
lokale erhvervsliv.

Du kender dem allerede – din lokale vinmand, 
tøjpusheren og hende, der ordner din selvan-
givelse. Vi taler med dem jævnligt og hylder 
måske endda deres talent i en god anmeldelse, 
når vi har haft en stjernestund med solide pro-
dukter og god service. Men når Kulturcenter 
Skive (KCS) i januar 2022 slår dørene op til 
en ny omgang Skive Business Awards, får det 
lokale erhvervsliv også lov til at hylde hinan-
den med god mad, spændende indslag og an-
erkendende prisoverrækkelser. Det er i grove 
træk overskrifterne bag det populære event, 
som får lov til at sparke 2022 i gang på Skive-
egnen. 

EN HYLDEST TIL ET IMPONERENDE LOKALT 
ERHVERVSLIV
Konceptet med en lokal prisfest har med suc-
ces samlet det lokale erhvervsliv siden 2017. 
Derfor er interessen for endnu en omgang 
Business Awards stor. Og denne gang er flere 
lokale kræfter gået sammen om at stable et 

arrangement på benene, 
som i stil med tidligere 
år kan hylde lokale virk-
somheder og butiksliv og 
skabe gode rammer for 
netværkssnak og nye for-
bindelser.

Med i styregruppen for den kommende pris-
fest er Jeanette Kilde, som til daglig driver net-
værksvirksomheden Kilde Connect i Skive. 
Hun starter med at male billedet af en fest-
aften, som først og fremmest handler om at 
hylde de erhvervsdrivende. 

”Vi har et imponerende erhvervsliv her på eg-
nen, og de fortjener den hyldest, som Skive 
Business Awards er med til at give dem. Det 
er detail- og erhvervslivet selv, som nominerer 
deres favorit inden for ti kategorier, og så er 
det op til en fag jury inden for hvert område at 
vælge en vinder. På den måde bliver det kun-
der, samarbejdspartnere og fagkolleger, som 
går sammen om at give både nominerede og 
vindere et solidt skulderklap”, forklarer hun. 

FOKUS PÅ EN UTRÆTTELIG OG VIGTIG 
INDSATS 
Hos Business Skive, som er det lokale centrum 
for erhverv og innovation, bliver initiativet 
løftet med hænderne over hovedet. Direktør 
for Business Skive, Lars Fjalland forklarer, at 
festen er med til at sætte fokus på et erhvervs-
liv, som i alle afskygninger er bygget på folk 
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med ben i næsen. ”Her på egnen får vi tingene 
til at ske”, fortæller han. ”Vi har et hav af ildsjæ-
le, modige iværksættere, solide virksomheder 
og et driftigt butiksliv. Derfor vil vi selvfølgelig 
være med til at hylde den utrættelige indsats, 
som er så vigtig for vores egn og kendetegnen-
de for alle lag af Skive og omegns erhvervsliv”.

BOBLER, GOURMET OG BESØG AF ILSE 
JAKOBSEN
Når den røde løber bliver rullet ud foran KCS, 
bliver det med både awards, underholdning 
og kræs til ganen. Et hurtigt kig på program-
met afslører nemlig både bobler og networking, 
3-retters menu, prisoverrækkelser og indslag 
fra lokale erhvervsaktører. Men aftenen by-
der også på foredrag ved forretningskvinde og 
iværksætter Ilse Jakobsen, som gæster showet 
med en snak om gummistøvler, Løvens Hule, 
ledelse og shitstorms. 

”Vi har lagt et program, som gerne skulle samle 
vores virksomheder omkring en hyldest af er-
hvervslivet, både med lokale og nationale per-
spektiver”, siger Lise Korsgaard – indehaver af 
erhvervsmagasinet Bizz Up og medarrangør af 
Skive Business Awards. ”Derfor skal vi selvføl-
gelig også invitere eksterne kræfter, når vi skal 
dele erfaringer som erhvervsdrivende. Vi er 
spændte på at modtage Ilse Jakobsen, som helt 
sikkert kommer med nogle spændende ind-
spark fra en national og international erhvervs-
karriere, med de op- og nedture, der kan følge 
med”. 

ALLES FEST I KCS, MED LOKALE SPONSORER
Sløjfen omkring Skives eget bud på et award-
show bliver bundet af Julie Lysdal Markussen, 
som er medlem af netværket Junior Chamber 
Skive. Hun er også ny chef for Skive Handel, 
som sammen med den øvrige styregruppe er 
ansvarlig for at sikre eventets mangfoldighed 
og finansiering, der sker gennem billetsalg og 
sponsorater fra erhvervslivet selv.  

Skive Business Awards er en fest for det lokale 
erhvervsliv – af det lokale erhvervsliv, og man 
kan sagtens støtte både konceptet og sin lokale 
samarbejdspartner ved at sponsorere eventet 
eller ved selv at deltage. På den måde er det 
ikke kun de nominerede og vinderne af de ti 
priser, som bliver hyldet. ”Vi hylder hinanden 
som lokalsamfund og kommer omkring alle ak-
tører med sammensætningen og finansieringen 
af eventet”, forklarer hun. 

Lars Fjalland tilføjer, at styregruppen netop er 
sammensat, så den repræsenterer hele egnens 
erhvervs- og butiksliv. ”På den måde håber vi 
at skabe et mangfoldigt event og at finde spon-
sorer i et bredt felt af virksomheder. Vi håber 
selvfølgelig, at det på den måde bliver alles 
fest”, forklarer han. 

Skive Business Awards bliver afholdt den 27. 
januar 2022 i koncertsalen i KCS, og det for-
ventes at tiltrække ca. 300 gæster til det lokale 
erhvervsarrangement. Billetterne kan købes på 
www.businessawards.dk.  
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Erhvervskvinden, Ilse Jacobsen, 
bl.a. kendt fra DR’s programserie 
”Løvens hule” holder foredrag til 
Skive Business 
Awards. 

Ti erhvervspriser bliver uddelt på aftenen ind imellem 
foredrag, 3-retters menu og musikalsk underholdning.
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