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På generalforsamlingen i november sagde vi farvel til to bestyrelsesmedlemmer, Sally og 

Sten, som ikke ønskede at genopstille som kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne 

takke begge for en stor indsats for VGF. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Hans 

Andkjær Jensen og Carsten Sørensen, som begge er bosat i Vorbasse. Bestyrelsen glæder 

sig til samarbejdet med de nye medlemmer. 

Bestyrelsen er således fuldtallig med Brian Madsen som formand, Karsten Knudsen som 

næstformand, HP som kasserer og Ove Trøst Andersen, Lars Okholm, Hans Andkjær Jensen 

og Carsten Sørensen som øvrige medlemmer.  

På kontorholdet er der sket et par ændringer, idet Poul Jensen har overtaget arbejdet med 

beredskabsplan og ansøgninger til kommunen og offentlige instanser m.m. og derudover 

har vores hidtidige sekretær Kirsten Fyhn ønsket at bruge tid på efteruddannelse og er 

derfor stoppet i VGF. Inge Kempel afløser Kirsten og startede som vores nye sekretær i 

december måned. Fra bestyrelsen skal der lyde stor tak til Kirsten for hendes arbejde i VGF 

og velkommen til Poul og Inge, som vi ser frem til samarbejdet med. Kontorholdet består 

desuden stadig af Ejvind Hoff og Jette Lunde, som trækker et stort læs med kram/ 

stadepladser, regnskab, camping m.m.  

I januar 2020 blev der holdt nytårskur for bestyrelse, bobler og kontorhold. Denne gang 

blev kuren holdt i virkelig flotte omgivelser på Nebelgård og det var helt igennem en rigtig 

vellykket aften med mange deltagere, megen snak/grin på kryds og tværs, god mad og sjov 

underholdning ved Karsten Knudsen fra De Nattergale.  

Bestyrelsen er nu godt i gang med arbejdet med at forberede/planlægge markedet 2020 – 
MEN som bekendt er der kommet en virus på tværs, som gør os bekymrede for, om vi får 
lov til at afholde markedet i år. Vi følger opmærksomt politikernes og myndighedernes 
udmeldinger, og vi vil til enhver tid gøre alt for at overholde alle restriktioner og påbud, 
der måtte komme i den forbindelse. Indtil videre arbejder vi dog ufortrødent henimod at 
afholde Vorbasse Marked i uge 29.  

På grund af forbuddet mod at samle mere end 10 personer, har fyraftensmøder og 

bestyrelsesmøder siden medio marts 2020 været afholdt som videomøder. Dette har 

fungeret udmærket – men vi glæder os meget til, at vi igen kan mødes i Æ’Gåedhus. 

Søsætningen af Labri påskelørdag er på grund af forsamlingsforbuddet desværre aflyst. 

Korvetten vil blive sat i Krigshavnen uden markering i løbet af maj måned.  

 


