
Vi håber at Gredstedbro vil tage godt imod den nye bestyrelse og melde sig på banen, så vi hurtigt kommer 
til at kende de kræfter, der allerede arbejder for sammenholdet i byen.  

Det første stykke tid vil vi fokusere på stigning af medlemstallet, og i takt med dette, arbejder vi på at få 
mobilpay og swipp op at køre. Vi har erfaret, at kun 130 ud af godt 600 husstande betaler til 
borgerforeningen, og det tror vi på kan blive flere, og derved at større muligheder for afvikling af 
aktiviteter. Der vil blive omdelt en løbeseddel inden længe, og vi vil være mere aktive både på 
gredstedbroegnen.dk og den tilhørende facebook gruppe af samme navn, så der bliver informeret om de 
gode aktiviteter og tiltag, der allerede eksisterer i byen. 

Næste arrangement er workshoppen for mellembyplanen for Gredstedbro d. 23. marts og derefter 
affaldsindsamlingen d. 11. april. Det er to timer, hvor vi forskønner den natur, der omgiver os til gavn og 
glæde for alle. Vi mødes på torvet kl. 10 til en kop kaffe og rundstykke og får tildelt et område. Vi håber på 
talstærkt fremmøde.  

 

Lidt om de nye i bestyrelsen 

Stine Kolmos - bestyrelsesmedlem 

Mit navn er Stine og jeg er 29 år. Jeg er uddannet blomsterdekoratør. Jeg flyttede 
fra Esbjerg til Gredstedbro i 2009, hvor jeg bor sammen med min kæreste Dennis 
samt vores datter Liva på 1 ½ år. Efter vi har fået vores datter, er interessen for at 
deltage i byen og dens aktiviteter blevet en større prioritet for os. Derfor har jeg 
valgt at melde mig som bestyrelsesmedlem, så jeg kan deltage aktivt, og det vil der 
forhåbentlig komme nogle gode tiltag ud af det. 

 

 

Torben Helle – valgt som formand for foreningen 

Jeg hedder Torben Helle. Jeg bor på Jedsted Bjerge Vej sammen med min kone 
Pia og vores 2 døtre, Anne på 6 år og Sofie på 4 år. Til hverdag arbejder jeg ved 
Rønhave I/S i Darum som fodermester. 

 

 

 

Marie Vind – valgt som kasserer for foreningen 

Mit navn er Marie Vind, jeg er 26 år, og bor her i Gredstedbro sammen med min 
mand, Mark, og vores datter Agnes på snart 2 år.  Til dagligt arbejde som 
pædagog i Ribe.  

 

 

Søs Knudsen – valgt som sekretær for foreningen 

Jeg bor på Kløvermarken sammen med Johannes. Vi venter barn her i april. Jeg 
håber at kunne bidrage med noget positivt til byen, da det er vigtigt for mig, at 
der er et godt kendskab til hinanden i en lille by. Jeg er opvokset på Fanø og 
trives godt i små samfund. Jeg har siddet i bestyrelsen i nogle år i Ribe Gymnastik 
Forening, da vi boede derinde, men vil gerne lægge mine kræfter lokalt.     


