
Meldgaard hædres med lands-
dækkende pris for at være bæredygtig
Den sønderjyske familievirksomhed hyldes igen: - Jeg tror, vi vandt, fordi vi gør en masse for miljøet, 
siger direktør Lasse Meldgaard. Aabenraa side 2

Oprykkernes 
træner:
- Camilla 
bliver
den første,
jeg ringer til

Aabenraa side 3Foto: Timo Battefeld

Så glade var de hos 
SønderjyskE, da 
oprykningen var 
sikret. Holdets 
stærkeste, Camilla 
Aastrup (18), siger nu 
farvel, men træneren 
har en nødplan.
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Oplev skønne Sønderjylland med et ophold 
på Abild Kro, der byder på 1-3 overnatninger 
og god mad

Køb tilbuddet senest den 06.04.2022 på Deal.dk

Normalpris 825,-        Spar 45% Pr.
pers.449,-

Fra

Ophold tæt på Tønder

Find alle de gode ti lbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring til kundeservice på 65 45 55 44

Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Autohaus Kaim GmbH • Flensburger Str. 2 • 25917 Leck
Tel. + 0049 - 4662987 • info@autohaus-kaim.de

Åbningstider:
Mandag – fredag kl.  07:00 – 17:00
Pt. lukket om lørdagen

Når det gælder bilen, 
så er vi specialister i:
> service / syn
> al opgradering
> servicering af klimaanlæg
> E-bil specialist

Den første adresse, 

når det gælder grundig service i Tyskland
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Finalen i Entrepreneur Of The Year afholdes i København, torsdag den 24. marts 2022. Entrepreneur Of The Year er en konkurrence, som fokuserer på virksomheders evne til at skabe vækst. Konkurrencen finder sted på både 
regionalt, nationalt og internationalt plan og er arrangeret af Ernst & Young (EY). Foto: Nils Meilvang

Meldgaard Miljø vandt grøn entreprenørpris
Meldgaard Miljø A/S vandt EY Entrepreneur
Of The Year 2021's bæredygtighedspris.

FAKTA
OM PRISEN
EY Entrepreneur Of The Year er Danmarks og verdens mest aner-
kendte vækstskaberkonkurrence, der finder sted i flere end 60 
lande.

For at deltage skal entrepreneuren være ejer/medejer af et 
dansk aktie- eller anpartsselskab og have haft det overordnede 
ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret. 
Virksomheden skal have eksisteret i mindst tre år og ved udgan-
gen af det seneste regnskabsår have minimum 20 ansatte og 
vækst i antallet af ansatte i forhold til det foregående regn-
skabsår.

Virksomheden skal have haft minimum 15 procent vækst i brut-
toavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår, og det 
seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et posi-
tivt resultat.

De stærkeste danske kandidater deltager i kåringer i seks regio-
ner, før landsvinderen udråbes den 13. januar 2022 i København. 
Hovedvinderen deltager i den internationale finale, der finder 
sted juni 2022 i Monaco.

Michael Guldberg Printzlau
micno@jfmedier.dk

Til prisuddelingen blev der
vist videoer af de tre virksom-
heder, der var nominerede i
kategorien om bæredygtig-
hed. Virksomheden Better
Energy arbejder direkte med
bæredygtig energi, gerne i
form af en kombination af
solceller og et fokus på biodi-
versitet. Og Tier1Asset arbej-
der med at reducere såkaldt
e-waste ved at reparere gam-
le computere og sælge dem
videre.
Men Meldgaard Miljø løb

altså med prisen blandt an-
det med hjælp af deres nyeste
innovation i affaldshåndte-
ring - at knuse og brænde
gamle vinflasker og syltetøjs-
glas, så det bliver til et kvali-
tetsmateriale til blæsning.
100 procent genbrug og sam-
tidig er det ikke sundhedsska-
deligt som andre produkter i
sandblæserbranchen.
- Det bekræfter, at det er de

rigtige ting, vi arbejder med.
Og så selvfølgelig også, at vo-
res hold er virkelige dygtige.
Vi er både begejstrede og su-
perstolte. Det er jo ikke Hen-

rik og mig, der skal have
fortjenesten. Det er hele hol-
det, siger Lasse Meldgaard.
Hvordan netop holdet har

det med prisen, ved Lasse
Meldgaard endnu ikke, da
JydskeVestkysten ringer til
ham.
- Jeg har slet ikke nået at ta-

le med nogle af dem endnu.
Jeg er først lige landet i Aa-
benraa nu. Men der kommer
ikke til at være andet end ro-
ser til dem, siger han.

Vokseværk
Fra juryens side er der da hel-
ler ikke andet end roser til
Meldgaard Miljø som helhed.
- De udfylder en vigtig

funktion i vores samfund, in-
vesterer i bæredygtige løsnin-
ger og har en cirkulær tanke-
gang. Og i og med, at de hjæl-
per virksomheder med at sor-
tere deres affald, bidrager
Meldgaard Miljø til, at også
andre virksomheder gør ver-
den lidt grønnere, skriver EY
Entrepreneur Of The Year
2021 i en pressemeddelelse.
Der er tilsyneladende ikke

andet end åbne vidder og en
lys fremtid for den grønne,
sønderjyske virksomhed. Det
bekræftede Lasse Meldgaard
på scenen, da værten spurgte,

om hvor han så virksomhe-
den være om fem til ti år.
- Så er vi vel en tre-fire gan-

ge så store, sagde Lasse Meld-
gaard køligt.

AABENRAA/KØBENHAVN: De kva-
lificerede sig ved at vinde EY
Entrepreneur Of The Year
2021 i region Syd- og Søn-
derjylland i november. Da
Meldgaard Miljø A/S vandt
den regionale pris, var det
nogle noget overraskede
Meldgaard-søskende, der
indtrådte på scenen.
- Ja, det kom bag på os, tror

jeg, sagde en storsmilende di-
rektør Line Meldgaard, efter
hun havde fået overrakt pri-
sen.
Knap så overraskede virke-

de hendes brødre, da de tors-
dag vandt den landsdækken-
de pris i sustainability-kate-
gorien.
- Jeg tror, at vi vandt, fordi

vi gør en masse for miljøet.

Det ligger os dybt på sinde at
gøre verden lidt bedre, sagde
direktør Lasse Meldgaard på
scenen.
Da JydskeVestkysten fik fat

på Lasse Meldgaard dagen ef-
ter prisoverrækningen virke-
de han akkurat lige så afslap-
pet som aftenen før.
- Vi var lidt mere forbered-

te på, at vi måske kunne vin-
de denne her end vi var sidste
gang. Vi har trods alt kun tre
i denne kategori, så chancer-
ne var lidt bedre.
Men med færre konkurren-

ter følger naturligvis også, at
de konkurrenter er stærkere.

Hård konkurrence
- Det er nogle benhårde virk-
somheder, vi var oppe imod.
Så det gør jo også, at vi er eks-
tra glade for at have vundet.
Det er vi godt tilfredse med,
siger en glad Lasse Meld-
gaard.


