
Pressemeddelelse den 23.06.16

Lokal ildsjæl bliver ny centerleder i Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg

Holstebro Kommune har ansat Stine Gadgaard Hansen fra Ulfborg som ny 
centerleder i Vestjydsk Fritidscenter pr. 1. august 2016. 

Stine Gadgaard Hansen er 32 år og uddannet sygeplejerske fra VIA University 
College i Holstebro. Stine har de seneste syv år været ansat på dialyseafsnittet på 
Regionshospitalet Holstebro.

Stine Gadgaard Hansen er opvokset i Ulfborg, og har i mange år været en aktiv del 
af lokalsamfundet – både som bestyrelsesmedlem i Ulfborg Børnehus, fodboldtræner 
og ungdomsudvalgsmedlem i SHN/UBG og som medarrangør af blandt andet 
Sommersjov i Ulfborg.

”Med ansættelsen af Stine har vi fået fat i en rigtig lokal ildsjæl. Stine har mange 
idéer til, hvordan vi kan fastholde og udbygge fritidscentret som kraftcenter i byen og 
lokalsamfundet. Vi glæder os til at se disse idéer bliver omsat til virkelighed” udtaler 
Biblioteks- og Fritidschef Henrik Schou Zacho. 

Ud over Vestjydsk Fritidscenter får Stine Gadgaard Hansen også det overordnede 
ledelsesmæssige ansvar for Multihallen i Sdr. Nissum og Thorsminde-Hallen, 
ligesom hun vil indgå i lederteamet på Fritidsområdet sammen med idrætsinspektør 
Mogens Svejgaard Poulsen og halinspektør Lene Rønn Sørensen.

”Det her et mit drømmejob, og jeg kan næste ikke vente med at komme i gang efter 
sommerferien. For mig er Vestjydsk Fritidscenter et vigtigt samlingspunkt for hele 
lokalområdet. Centret skal danne rammen om aktive og attraktive fællesskaber. Det 
gælder både de aktiviteter, vi allerede kender i dag, men også nye tiltag som skabes 
i dialog med borgere og brugere af centret”, siger Stine Gadgaard Hansen.

Privat er Stine gift og mor til tre piger på tre, syv og ti år. Fritiden bliver brugt sammen 
med den meget aktive familie, hvor der også bliver tid til løbetræning og ture på MTB.

Kontaktinformation:
Mogens Svejgaard Poulsen, Idrætsinspektør, 21604577 

Stine Gadgaard Hansen, kommende centerleder, 29668817


