Nyhedsbrev nr. 1 2019
Ved den årlige generalforsamling tog vi afsked med to bestyrelsesmedlemmer Lilly Jørgensen og
Gunnar Jensen. Bestyrelsen vil gerne takke Lilly og Gunnar for deres store indsats i de forgangne år.
Lilly var med i bestyrelsen i 7 år og Gunnar hele 25 år. Når nogen forlader, kommer der nye til. De
nye er Ove Trøst Andersen fra Vorbasse og Hans Peter Kristiansen (HP) fra Skjoldbjerg.
Arbejdsfordelingen i bestyrelsen er herefter, at hovedparten af Lillys opgaver er overtaget af Ove, og
hovedparten af Gunnars opgaver er overtaget af HP. Lilly og Gunnar er i fuld gang med at overdrage
deres opgaver. Sideløbende med overdragelsen hjælper Lilly og Gunnar bestyrelsen og kontorholdet
med diverse opgaver så deres knowhow og arbejdsomhed er stadig i spil.
Den øvrige bestyrelse består uændret af Brian Madsen som formand, Karsten Knudsen som
næstformand, Sten Jacobsen som kasserer og Sally Askjær og Lars Okholm som menige medlemmer.
Grundejerforeningen stiller også med et bestyrelsesmedlem til Vorbasse Fonden. Tidligere var det
Gunner der sad med i fonden, det arbejde har Kasten overtaget.
På kontoret er der ikke sket ændringer på det sidste. Vores stærke hold består fortsat af Jette Lunde
(regnskab), Ejvind Hoff (kram og altmuligmand), Kirsten Callesen Fyhn (sekretær) og Annette Lynge
(beredskabsplan og ansøgninger). Havemand er fortsat Hans Mateman, der knokler utrætteligt året
rundt.

Vorbasse Marked 2019 er lige om hjørnet. Uge 29 som altid. De fleste stadepladser på både kram og
smådyrs områderne er solgt og campingbooking er i fuld gang. Vi har en aftale med Tivoli for dette
marked og forhandler lige nu om en forlængelse af kontrakten, så det gode samarbejde med Herning
Tivolipark kan fortsætte i de kommende år. Hestepladsen forventes igen i år at blive fyldt med heste
og hestehandlere.
Musikken til ølteltene er på plads. Navnene vil løbende blive offentliggjort på vores Facebookside.
Som noget helt ny vil der være aktivitet i det store øltelt fredag og lørdag formiddag fra kl. 10, hvor
vi har en aftale med Odense E-sport, som vil vise deres kunnen på storskærm. Der vil også være
mulighed for, at gamere vil kunne afprøve deres talent på de opstillede computere i ølteltet.
Siden markedet 2018 er der afholdt en masse evalueringsmøder med foreninger og lodsejere. Den
helt overordnede tilbagemelding fra disse møder er, at samarbejdet går godt. I en turbulent verden
er der naturligvis altid ønsker om ændringer og forandring. Bestyrelsen bestræber sig på at være
åbne og imødekommende overfor alle ændringsforslag. Det er ikke altid, det er muligt at
imødekomme alle ønsker, men vi bestræber os på at være omstillingsparate og imødekommende.
Bestyrelsen for Vorbasse Grundejerforening har i 2018/19 været repræsenteret på diverse
generalforsamlinger i Vorbasse. De generalforsamlinger vi har deltaget på viser, at foreningerne har
haft stor økonomisk gavn af deres deltagelse på markedet 2018. Foreningerne løfter store og små
opgaver, og det bliver heldigvis belønnet.
Vi ser frem til markedet med fortrøstning. Vi er fint besat på alle poster. Foreninger og frivillige der
vil hjælpe findes stadig. De er igen i år klar til at give en hånd med til gennemførelsen af et
forhåbentlig storslået Vorbasse Marked 2019.
Selvom vi er godt besat, er det ikke sådan, at vi er for mange. Du er derfor mere end velkommen til
at kontakte os, hvis du vil være med. Du kan f.eks. kontakte os på vores mailadresse post@vorbassemarked..dk.

Vi er ikke en lille lukket gruppe, hvor man kun kan være med, hvis man bliver spurgt. Alle kan
bidrage. Så bare meld dig. Vi vil gøre alt for at finde en plads, hvor netop dine talenter kan gøre mest
gavn.
Vi er flere hundrede, der bidrager med stort og småt. Der vil altid være et vist frafald over tid, og
derfor er det vigtigt, at vi hele tiden finder nye hænder, der vil hjælpe med. Spørg ikke hvad
Vorbasse kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Vorbasse! Meld dig som frivillig - vi har brug for
dig.

