
Thy Hallen har fået ny centerleder
Den 1. september blev Michael Nielsen ansat som ny centerleder for Thy Hallen og han a� øser Tonny Borggaard, 
der fortsætter i en seniorordning som leder i administrationen

Michael Nielsen blev den 1. septem-
ber i år udnævnt som fast centerle-
der for Thy Hallen efter en periode 
som konstitueret centerleder for 
Tonny Borggaard. Tonny Borggaard 
fortsætter efter en længere orlovs-
periode i en seniorordning som leder 
af administrationen. Samtidig er der 
sket fl ere ændringer i organisationen.

- Vi har nu lavet en ny organisation, 
hvor der er oprettet stillinger med 
nyt indhold og i det hele taget lavet 
en struktur, som kan imødekomme 
alle de nye tiltag og udfordringer, vi 
står overfor i de kommende år, siger 
Michael Nielsen.

Her tænker han især på den store 
opgave, som står for døren, efter Thi-
sted Kommune har godkendt en ud-
videlse og et stort nybyggeri ved Thy 
Hallen, som skal give plads til alle de 
nye brugere, som til dagligt benytter 
Thy Hallen.

- For Thy Hallen rummer i dag mere 
end idræt. Bare i løbet af de seneste 
to år har vi udlejet lokaler til blandt 
andre TGI, Gymnasiet, SFO, Jobcen-
teret samt Dragsbækcenteret, som 

har fl yttet en mindre del af deres gen-
optræning ind i lejede lokaler hos os, 
forklarer han.

Og nu er pladsen fyldt op, konstate-
rer han. Derfor hilser han det velkom-
ment, at Thisted Kommune nu har 
givet grønt lys til et storstilet byggeri 
og udvidelse af Thy Hallen.

- Nu er de første godkendelser på 
plads, så jeg glæder mig til at tage hul 
på en ny epoke for Thy Hallen, hvor 
bygge-projektet bliver en udfordring 
i sig selv, men det bliver også spæn-
dende at få et hus til at fungere med 
så mange forskellige brugere, siger 
Michael Nielsen.

Han hilser det velkomment, at der 
kommer brugere i huset, som ikke har 
noget med idræt at gøre som sådan.

- Vi får borgere ind i Thy Hallen, som 
måske ikke kommer her til dagligt. På 
den måde får vi et godt udstillingsvin-
due til vores primære aktiviteter, som 
de nye brugere af Thy Hallen måske 
får lyst til at benytte. Det kunne være 
Svømmecenteret, forklarer Michael 
Nielsen.

Så sammen med det dygtige og en-

gagerede personale i Thy Hallen glæ-
der han sig til at tage hul på det nye 
år, hvor der kommer til at stå mange 

nye tiltag på dagsordenen.

Den nye centerleder for Thy Hallen, Michael Nielsen, får mange bolde i luften de kom-
mende år.
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