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ÅRETS SENNELSBO 2017
Kandidaterne til Årets Sennelsbo:

Søren Jespersen
Charlotte Brogaard

Mette og Leif Møller
Hugo Bunk

Hans Votborg
Janni Korgaard Hansen

Der kan stemmes til strandfesten 
og ved købmanden frem til 

den 20. juni 2017

Kåringen finder sted på stranden Skt. Hans aften.
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Janni Korgaard Hansen

Janni indstilles for sit mangeårige 
virke som aktiv i HØSGU. Hun er en 

del af bestyrelsen og yder her med sit 
engagement og gå-på-mod et kæmpe 

stykke arbejde.

Janni er også instruktør - nogle år på helt 
op til tre hold. Her nyder store og små 

godt af hendes gymnastiske og 
pædagogiske evner.

Hugo Bunk

Hugo indstilles for gennem 
mange år at have ydet en stor 

indsats i Nordthy Hallens bestyrelse.  

Hugo har ligeledes lagt stor 
energi i hallens vedligeholdelse. 

Hans Votborg

Hans indstilles for sit arbejde 
som formand for menighedsrådet. 

Hans er desuden direktør i Sennels 
Invest og meget aktiv og interesseret 
i byens udvikling. Han er altid villig til 
at hjælpe med gode råd og støtte til 

alle både fysisk og psykisk. 

Charlotte Brogaard 

Charlotte indstilles for sin 
indsats i forbindelse med kampen 

for at bevare Sennels Skole.

Her havde hun en positiv, meget 
rolig og kompetent måde at 

håndtere situationen 
og pressen på.

Søren Jespersen

Fodbold-Søren er bl.a. træner 
for U6 i I.F. Nordthy, og børnene 

elsker ham og hans træning. 

Søren er god til at variere træningen 
og til at være på niveau med børnene.

Alle føler sig velkomne 
på Sørens hold.

Mette og Leif Møller

Mette og Leif indstilles for 
gennem mange år at have taget aktivt 
del i udviklingen af Sennels - bl.a. ved 
udstykning af Østerbyvej, hvilket har 

medvirket til en stor tilflytning til byen.

Senest har Leif valgt, at man i stedet for 
gaver til hans runde fødselsdag skal 
give et beløb til Sennels Udvikling.
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