
Kære alle 

Traditionen tro skal vi atter i år uddele Business Fredericias Erhvervspris. Normalt 
har vi overrakt erhvervsprisen ved Nytårskuren i januar. Det kunne desværre 
heller ikke lade sig gøre i år og vi har derfor valgt at overrække prisen for 2021 i 
dag på vores generalforsamling lidt forsinket pga Corona restriktionerne. 

Erhvervsprisen har tidligere været uddelt til Process Engineering, Fredericia 
Shipping, Ti Trin Ned, DLG, Kentaur og Quorning Boat. Foruden at få den ære at 
være med i dette fine selskab følger der omtale, et diplom og en check på 10.000 
kr. 

Nu er det så 7. gang at Erhvervsprisen skal uddeles:   

Business Fredericias bestyrelse har indstiftet erhvervsprisen for en person eller en 
virksomhed i Fredericia kommune, som har gjort en særlig flot indsats igennem en 
årrække. Igen i år har vi haft et stærkt felt at vælge imellem.   

Der har været 35 emner med i bunken og 7 som har været igennem en nøjere 
vurdering i bestyrelsen før man traf sit valg. 

  

Der er truffet et valg af bestyrelsen i Business Fredericia: 

Virksomheden er en lokalt ejerledet virksomhed. 

Virksomheden er etableret i 2005   

Virksomheden har i dag 24 ansatte     

Virksomheden genererede atter et overskud på 3,5 mio kr i 2021 

Virksomheden engagerer sig i det lokale kultur- og idrætsliv og bakker op om både 
de store flagskibe som FHK, FC Fredericia, Musical koncerter samt til generelle 
almene formål. 

Virksomheden er i en branche hvor vi ikke før har fundet en vinder.   

Virksomheden bygger på gode gamle ”jyske” dyder om at et ord er et ord og ingen 
kunde er for lille. Virksomheden henvender sig både til det private og det 
professionelle segment og kaster sig gerne ind i større projekter. 



Virksomheden har gennemført et delvist generationsskifte med stor succes, 
sønnen er nu en del af virksomhedens ledelse. 

Virksomheden uddanner løbende lokale lærlinge og påtager 

  

Vinderen af Erhvervsprisen for 2021 er Hansen El. 

 


