Årets ESG’er 2012
Årets ESG’er vælges af klubbens bestyrelse. Det er et valg der giver anledning til mange
overvejelser alene af den grund, at der uden tvivl er 20-30 frivillige ledere i ESG eller flere, der
havde fortjent at blive udnævnt til årets ESG’er.
Årets leder er kendt af både spillere, ledere og forældre i ESG i både ungdomssektionen og
seniorsektionen. Alle kender årets ESG’ere og ved, at hun/han i mange år har udført et utroligt stort
arbejde for ESG.
Årets ESG’er siger næsten aldrig nej til at påtage sig en opgave, og gør alt for at løse opgaven bedst
muligt. Årests ESG’er kender ikke halve løsninger – enten går man ind for det eller også gør man
det ikke.
Energi, vedholdenhed, arbejdssomhed, venlighed, godt humør og loyalitet er andre egenskaber der
kendetegner dette års ESG’er.
Årets ESG’er har været med i klubarbejdet igennem mange år.
Det er nu nødvendigt at røbe, at Årets ESG’er er et ægtepar der sammen har haft stor betydning for
ESG igennem mange år.
Lotte Christensen har været med i bestyrelsen igennem flere år, men har herudover udført et meget
stort arbejde i ungdomssektionen, hvor det primært er de mange sociale aktiviteter, der har nydt
godt af hendes enorme arbejdsindsats.
Jeg behøver kun at nævne aktiviteter som Åben-hal arrangementer, Ungdommens dag og mange
andre sociale aktiviteter, så ved alle, at Lotte har ydet en kolossal stor indsats.
Lotte har herudover igennem flere ydet en stor indsats i forbindelse med Esbjerg Rock Festival, og
er kontaktpersonen til ”vores kantine” Sisal City.
Jan Frede Christensen er ikke med i bestyrelsen og div. udvalg, men han har igennem mange år ydet
en fantastisk stor indsats i forbindelse med større arrangementer – og dem har vi jo haft en del af.
Her er Jan Frede altid parat til både store som små opgaver. Hans helt store force er, at han altid er
løsningsorienteret – har du et problem skal det løses – og det skal løses uden brok. Den slags
frivillige ledere er guld værd for en idrætsklub.
Jørn Gade.

