
Glejbjerg Hotel åbner med fest!

Efter en lang periode med renovering genåbner Hotel
Glejbjerg fredag den 28. September, og efter åbnings-
receptionen fredag løber den første fest af stabelen
allerede lørdag.

Fra kl. 15.00 fredag bliver der lejlighed til at se de
nyrenoverede lokaler og hilse på den nye forpagter,
Jakob Andersen.

-Det har været en lang proces og  langt mere omfattende,
end vi havde forestillet os i starten, beskriver formand
Benny Hansen perioden frem til genåbningen.

Tilbage i slutningen af 2005 gik en flok lokale borgere
sammen om at garantere for købesummen for Hotel
Glejbjerg, som efter lukning var blevet solgt til en tømrer-
mester med henblik på ombygning til lejligheder.

Siden er bygningerne blevet omfattende renoveret
med helt ny lejlighed på 1. sal, nyt køkken i tilbygning
og nye toiletfaciliteter, ligesom der er kommet nyt tag
og nye vinduer til.

- Vi har i bestyrelsen lagt vægt på, at der i hele
byggefasen er blevet kræset for detaljerne med
respekt for den oprindelige stil, forklarer Benny
Hansen.
-Vi håber da at mange møder op for at se resultatet,
som vi er meget stolte af.

Allerede lørdag den 29. september genlyder fest-
lokalerne igen af fest og humør, idet den første lokale
fest holdes denne dag. Der er allerede fyldt godt op i
ordrebogen for resten af året, så nu er Hotel
Glejbjerg for alvor i gang igen.

I 2006 stiftedes Glejbjerg Medborgerhus A/S som er
baseret på de lokale borgeres velvilje i form af en
aktiekapital på 1,5 mill. kroner.

To af nøglepersonerne bag
hallens renovering. Center-
leder Calle Junker og
Bestyrelsens formand
Henrik Ottosen

Birgits altid perfekte
kaffebord kom hurtigt til
at se „brugt“ ud

Mange af sognets borgere var mødt op for at tage
resultatet i øjesyn.

-en lys og lækker hal.

De nye armaturer giver i sig
selv en stor besparelse og
så kan belysningen yderli-
gere reguleres trinløs fra
den nye el-tavle. forklarer
Calle.

Glejbjerg Fritidscenters personale og bestyrelse kunne
ikke skjule deres stolthed, da man  i lørdags viste den
genopfriskede hal frem.
Det var med god grund for alt så lyst og indbydende ud.
Gulve, loft, bander, belysning, lydanlæg er  nyt.
Dette i forening med en iøvrigt velholdt hal får det hele til
at se næsten nyt ud.
Flere end hundrede mennesker nød synet og en om-
gang fortæring i cafeteriet. En af bestyrelsesmedlem-
merne, Hans Chr. Hansen,  havde været med i alle 25 år
og modtog erkendelse herfor.

Jubilæumsreception i Fritidscentret


