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Bettina Brodthagen, (tv.) Irene Rasmussen og Sven Heiner tog imod de 100.000 kroner og et 
glasæble skabt af glaskunstneren Torben Jørgensen, Fensmark, som symbol på sundhedsprisen. 
Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard (th.) overrakte prisen. Foto: Mikael Borre  
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Penge til kajakker og shelters 
Sundhedspris: Region Sjællands første sundhedspris blev i går delt i to. Aktiv Natur Velvære ved Bildsø 
Strand fik 100.000 kroner og Bankernes EDB Central i Roskilde 100.000 kroner. 

 
Af Bente Johannessen 16. December 2008 09:51 
 

 
De store smil var fremme, da tre repræsentanter for foreningen Aktiv Natur Velvære i går modtog 
den ene halvdel af Region Sjællands sundhedspris. 
Det var første gang, at prisen på 200.000 kroner blev uddelt. Og der gik ikke mange øjeblikke efter 
overrækkelsen af den store check, før formanden for Aktiv Natur Velvære, Svend Heine, og 
bestyrelsesmedlemmerne, Bettina Brodthagen og Irene Rasmussen, var enige om, at der skal købes 
tre nye kajakker og tre shelters for pengene. De regner endda med, at der også kan blive råd til en 
trailer til at køre kajakkerne andre stede hen, når det ikke lige er sejlvejr ved Bildsø Strand. 
Foreningen har nemlig allerede modtaget et tilsagn om op til 75.000 kroner i støtte til kajakker og 
shelters fra Friluftsrådet, men betinget af, at de selv kunne skaffe til den anden halvdel af 
indkøbene. 
- Og de penge har vi jo nu, udbrød en meget glad Irene Rasmussen efter prisoverrækkelsen.  

 

 



Påskønnelse 

Aktiv Natur Velvære fik den ene halvdel af sundhedsprisen som påskønnelse af den frivillige 
forenings store engagement i at skabe et fitnesscenter af naturens materialer ude i naturen, hvor 
redskaberne er tilgængelige for enhver, der færdes på disse kanter. 
- Det er for alle og måske især for dem, der ikke kommer i fitnesscentrene, sagde 
regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard (V) ved prisoverrækkelsen. 
Kajakkerne som nu skal indkøbes er dog kun til brug for foreningens medlemmer. Men til gengæld 
koster det kun 200 kroner at være med i et helt år. 
Den anden halvdel af sundhedsprisen gik til BEC, tidligere Bankernes EDB Central, i Roskilde. De fik 
prisen som anerkendelse af en systematisk indsats til fordel for medarbejdernes sundhed, som har 
nedbragt sygefraværet ganske væsentligt og øget medarbejdertilfredsheden. Lidt unikt har BEC 
ansat en medarbejder specielt til at koordinere sundhedsindsatsen. 
BECs fremmødte var ikke så hurtige som Aktiv Natur velvære til at bestemme, hvad pengene skal 
gå til. 
- Vi har nogle ideer, men vi er enige om at medarbejderne skal være med til at stemme om dem, 
forklarede HR-direktør Hans Laurits Thaning.  

 
 


