
 
 
Nyhedsbrev 1_2010 
 
 
Først og fremmest vil vi ønske alle et godt nytår. 
 
Vi er nu igen i arbejdstøjet, og glæder os til en ”ny” sæson. 
 
Der bliver helt sikkert endnu et spændende år, hvor vi også kan se frem til at fejre Vorbasse Markeds 280 års jubilæum. 
 
Første bestyrelsesmøde er torsdag den 7. januar 2010, hvor bestyrelsen skal konstituere sig. Vi har fået et nyt 
bestyrelsesmedlem, Sally Askjær, som afløser for Claus Larsen. Vi skal derfor i gang med at fordele ansvars- & 
arbejdsopgaverne i bestyrelsen og de respektive underudvalg, så vi sikrer en god fordeling og kontinuiteten som er yderst vigtig 
for at sikre en fortsat positiv udvikling. 
 
Visionsgruppens arbejde fortsætter ligeledes, og vi planlægger det første møde medio/ultimo januar, så vi kan komme videre 
med visionerne og målsætningerne. 
 
Planlægningen af markedet er allerede i fuld gang, og medio januar udsender vi invitationer til alle vores kræmmere og 
smådyrshandlende. De skal så tilmelde sig inden 3. februar 2010, og går det som planlagt, forventer vi at kunne melde udsolgt 
ca. 1. marts. 
 
Sidste år havde vi stor succes med at sælge ung- & familiecamping online på nettet. Samme system er vi så småt i gang med at 
implementere på Spejdernes Camping. 
Vores aftale med Vejen Garden som har ”stået for” ung- & familiecamping de første 3 år er vi p.t. i gang med at genforhandle, 
og vi håber på en positiv afklaring inden længe. 
 
Vores 5 årige el-aftale på markedspladsen udløb efter sidste års marked, og vi har netop færdiggjort en ny 3 årig aftale med 
Ernst El som samarbejdspartner. 
 
Aftalen med GODIK, som er leverandør af toiletter, kontormoduler etc., udløb ligeledes efter sidste års marked. Her er der 
endnu ikke nogen afklaring på, hvem der de næste 3 år skal forsyne os med disse ting.  
 
Hestepladsen skal opdateres inden markedet. De gamle bomme er rykket op, og der bliver sat nye op, samtidigt med øvrige 
forbedringer såsom vand, veje etc. Et stort projekt som kommer til at fylde meget. 
 
På tivoliområdet har vi indgået en ny 5-årig aftale med 2 tivolier, nemlig Herning Tivolipark og Kjærs Tivoli. De er kommet til 
Vorbasse Marked igennem mange år, og vi kender hinanden særdeles godt. Vi ser mange gode muligheder med den nye 
samarbejdsaftale, hvor vi sammen gerne vil sikre en videreudvikling i relation til nyheder på tivoliområdet. 
 
På beredskabssiden er der p.t. ikke de store ting – vi har et fortrinligt samarbejde med Politiet, Billund Kommune, KS-Vagt og 
Ambulix. Næste møde er endnu ikke fastlagt, men det bliver formentlig i april måned. 
 
I Restaurationsafdelingen er vi i gang med at undersøge markedet for potentielle bands og øvrig underholdning – det eneste der 
p.t. ligger fast er, at KANDIS er tilbage i Ølteltet fredag eftermiddag, og at det populære sønderjyske orkester  
SJU-BI-DUO igen spiller i Pubben. Det ligger desværre dog også fast, at Johnny Madsen IKKE spiller i Ølteltet i år, da han i 
2010 udelukkende spiller koncerter med Daltons…. 
 
Vores hjemmeside er blevet opdelt, således at alt der vedrører VGF fremover kan læses på www.vorbasse.dk Her kan bl.a. ses 
bestyrelsens mødekalender etc. 
Vorbasse Markeds-delen fortsætter som hidtil på www.vorbasse-marked.dk 
 
Er der spørgsmål og/eller inputs til VGF, er du altid velkommen til at kigge ind i Æ´ Gåedhus, ringe eller maile til os. 
 
 
Næste nyhedsbrev kan forventes i marts 2010. 
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