Ny halbestyrer til
Glamsbjerg Fritidscenter
Kommunaltidende
27. februar 1980

Aktiv idrætsmand fra Brande
ny leder af Glamsbjerg Fritidscenter.
Spændingen om, hvem der
skal afløse halbestyrer Henning Roesbjerg som leder af
Glamsbjerg Fritidscenter,
er nu udløst. Bestyrelsen for
den selvejende institution
Glamsbjerg Fritidscenter har
blandt mange ansøgere valgt
den 48-årige Leo Petersen fra
Brande.
Leo Petersen har, sammen
med sin kone Inge-Birthe
Petersen, siden 1968 drevet
herreforretningen »Boston« i
Brande. Imidlertid har sporten og omgangen med unge
mennesker altid været en væsentlig del af parrets tilværelse, og de har derfor ønsket at
få et job, hvor de skal omgås
mange – og især unge – mennesker.
Leo Petersen er født i Odense
i 1931. Han har realeksamen
fra Mulernes Legatskole og
er udlært som herreekviperingshandler hos Ulsteds Eftf.
i Odense. Efter to års militærtjeneste, hvor han opnåede
grad som sergent, var Leo
Petersen i forretning i Esbjerg
i tre år, hvorefter han vendte
tilbage til Fyn som bestyrer af
Lyhne Magasin i Kerteminde
gennem fire år. Siden 1964
har han haft egen forretning,
først i Tørring og de sidste
tolv år i Brande.
Sporten har altid indtaget

en stor plads i Leo Petersens
tilværelse. I sine første 22 år i
Odense nåede han at komme
på ynglingefodboldlandsholdet og OB’s divisionshold.
Han spillede på divisionsholdet i cricket og var på divisionsholdet i håndbold.
Han har ligeledes stor erfaring som træner. I Kerteminde fungerede han i to år som
spillende træner i fynsserien
og i Tørring som spillende
træner fra serie fem til serie
to.
I Brande har Leo Petersen
trænet hold i jyllandsserien,
ynglinge- og drengehold, og
han er netop startet på 4. år
som træner for damerne i
danmarksturneringen.

Glamsbjerg Fritidscenter.

En vigtig opgave for en halbestyrer er at organisere idrætsstævner og andre store arrangementer, men her er den nye
leder af fritidscentret også på
hjemmebane, idet han gennem de sidste otto år i Brande
IF har stået for næsten alle
stævner med problemer som
bespisning, indkvartering,
turneringer o.l. for såvel 80
som 400 deltagere.
– Den personlige arbejdsindsats ved halbestyrerjobbet
afskrækker os ikke, siger Leo
Petersen, idet hverken min
kone eller jeg er vant til et
8-16 job.
Den nye halbestyrer tiltræder
stillingen den 1. maj

Bestyrerskifte
i Glamsbjerg Fritidscenter
Kommunaltidende
12. maj 1980
I sidste uge var der bestyrerskifte i Glamsbjerg Fritidscenter. Dette blev markeret
ved en reception, hvor der var
mødt mange for at sige farvel
til Sigrid og Henning Roesbjerg og goddag til det nye
inspektørpar Inge-Birthe og
Leo Petersen.
Der var flere talere, som
ønskede at sige et par ord på
afskeds- og velkomstdagen.

Formanden for
Glamsbjerg Fritidscenter
Peder Enggaard
siger farvel til
Sigrid
og Henning Rosebjerg.
Formanden
for Glamsbjerg
Fritidscenter
Peder
Enggaard
byder
Inge-Birthe
og
Leo Petersen
velkommen.

