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Nyhedsbrev fra Vorbasse KFUM Idræt. 
 

Så blev det tid til et nyhedsbrev fra Vorbasse KFUM Idrætsforening. 

På den ekstraordinære generalforsamling blev Per Emanuelsen og jeg valgt ind som nye 

medlemmer i ledelsen, hvor Dianna Vejgaard i forvejen sad som Økonomiformand. 

Efter et konstituerende møde fordelte vi opgaverne så Dianna fortsatte som Økonomiformand, 

Per blev Aktivitetsformand, og jeg blev Foreningsformand. 

Ud over os tre, der udgør Ledelsen, sidder der to supplerende medlemmer i Ledergruppen. Birgit 

Madsen og Marianne Brøndsted, de hjælper med en masse administrative og praktiske opgaver, 

og Marianne sidder også med som referent, når vi holder møde i Ledelsen. 

Da Per og jeg er helt nye, så er der mange ting, man lige skal sættes ind i, men det er spændende, 

og heldigvis ved Dianna hvordan tingene skal gøres. 

Nu starter de forskellige aktiviteter snart op på en ny sæson, tilmeldingen er åben på 

www.Vorbasse.dk/KFUMonline Der er aktiviteter for alle aldre, så vi håber at der bliver god 

tilslutning til de forskellige tilbud. 

Som en ny aktivitet har vi siden i foråret også haft MTB (Mountainbike) på programmet. Det 

foregår primært på Torben Adolphs private MTB spor ved Skjoldbjerg, men også med mulighed for 

ture til de andre spor rundt om i kommunen.  

Der er plads til flere på holdet, hvis det kunne være noget med en fysisk og teknisk udfordring på 

din mountainbike så kom og prøv😊 

Vi har i år haft et godt marked, hvor det økonomisk ser ud til at ligge på niveau med de sidste par 

år. Vi har fire steder hvor vi primært tjener penge på markedet: Parkering på Bækkevej, Snug`n - 

Whiskey og Rom bar, Kaffeteltet og Pølseteltet. Derudover har vi div. vagter for 

Grundejerforeningen. 

Parkering er en rigtig god måde at lære børnene at være frivillige og de fleste synes, det er sjovt at 

komme og tage imod penge og dele foldere ud. 

Snug´n er vores nyeste skud på stammen, som ”afløste” Tombolaen for nogle år siden. Snug’n 

havde i år et samarbejde med Knaplund Destilleri. 

Det ser ud til at have været en succes i det hyggelige telt, som ligger på Drivvejen lige efter 

Pubben. 

Kaffeteltet La´Vorbass har haft et par meget dygtige og arbejdsomme tovholdere i Ruth Terp og 

Emmy Schmidt. De har desværre, men fuldt forståeligt, meldt ud at i år var det sidste år, de ville 

stå i spidsen for det.  

De har ydet en kæmpe indsats sammen med hjælperne i løbet af årene, og der skal lyde en stor 

tak for indsatsen her fra. 

http://www.vorbasse.dk/KFUMonline
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Vi er så heldige, der er et par nye arbejdsomme tovholdere, der har meldt sig til at ville overtage 

efter Emmy og Ruth.  

Vi siger tak til Aase Schotemeijer og Ulla Ebbesen som har sagt ja til opgaven. De har meldt ud, de 

kører videre med samme fine koncept som det nuværende.  

Vi håber, de frivillige der har hjulpet der nede vil fortsætte, så ”generationsskiftet” kommer til at 

gå nemmest muligt. 

  
Pølseteltet som ligger i X gade, havde i år fået en ekstra stadeplads, så vi kunne have et større telt. 
Det gav flere overdækkede siddepladser, og diskene kunne skubbes lidt frem, så der var bedre 
plads, til dem der skulle betjene kunderne.  
Vi håber, det kan lade sig gøre igen til næste år, for det virkede rigtigt godt. 
 
Tusind tak for hjælpen til alle de frivillige der har hjulpet til på årets marked. Vorbasse Marked er 
den primære årsag til, vi kan holde kontingenterne på så lavt et niveau sammenlignet med andre 
idrætsforeninger, derfor håber vi, I er klar til at give en hånd med igen til næste år. 
 
På foreningens vegne. 
Rune Overgård. 


