Nyhedsbrev 1_2011
Vorbasse Marked
De seneste par måneder har budt på utallige udfordringer og opgaver. Tiden flyver af sted, og om 4 måneder er der igen
Vorbasse Marked☺ - Det glæder vi os til☺
Vi har søsat nogle nye projekter, jf. sidste nyhedsbrev, og her er status:
•

Genforhandling af aftale med Royal Unibrew
ER faldet på plads – ny aftale gældende t.o.m. 2016!

•

Ny teltaftale
ER faldet på plads – ny aftale gældende t.o.m. 2015!
Inden påske forventer vi at nye rør til ølslanger, el, vand etc. er nedgravet - arbejdet påbegyndes ca. 1. april 2011.

•

Fornyelse af Vorbasse Markeds hjemmeside
ER klar, og vi mangler kun endnu ganske få ting/detaljer – se mere på www.vorbasse-marked.dk

•

Udvikling og opdatering af vores kræmmersystem
ER faldet på plads! Enkelte småjusteringer og mindre fejl tilrettes p.t., men et godt og funktionelt system, som
Hjallerup Marked nu også fremover benytter!

•

Ny læsserampe på sydsiden af markedshallen
Projektet forventes færdigt inden påsken 2011. Det er vores lokale murer Benny Sørensen som skal udføre projektet
sammen med Bent Knudsen.

Musikprogram 2011:
Vi er stolte af at kunne præsentere så prominente navne som Johnny Madsen m/band, SHU-BI-DUA og BIG FAT SNAKE i
Ølteltet - torsdag, fredag og lørdag aften. Derudover er der masser af god musik, KANDIS, SJU-BI-DUO. JUNKER & TIND
m/flere. Vi forventer at offentliggøre hele det store program senest 15. april 2011 – glæd dig – det bliver det største nogensinde!
Stadepladser 2011:
P.t. er alt udsolgt på såvel kræmmerpladsen som smådyrspladsen. Der kan dog stadig forekomme afbud. P.t. har vi ca. 200
ansøgere på venteliste! Sidste betalingsdato er den 22. marts 2011.
Campingpladser 2011:
Vi har inviteret alle som havde plads på UNG- & FAMILIEcamping samt SPEJDERcamping til at deltage igen i år. Sidste
betalingsdato er den 22. marts 2011. Alle pladser som evt. ikke bliver betalt til tiden, bliver gjort ”ledige”, og disse kan
efterfølgende reserveres på vores online-booking fra og med den 1. april på: www.vorbasse-marked.dk
Vorbasse Marked nu også på facebook:
Se mere på nyheder på vores hjemmeside: http://www.vorbasse-marked.dk/index.php?id=29

Vorbasse Grundejerforening
Organisation / ansvars- & arbejdsopgaver:
VGF har udarbejdet en organisationsplan indeholdende fordeling af arbejdsopgaverne. Endvidere er der også udarbejdet en
forretningsorden for bestyrelsen samt ansatte. Endvidere er stillingsbeskrivelse for forretningsfører også tilgængelig på
hjemmesiden. Se mere på: http://vorbasse.dk/lokalt/vorbasse-grundejerforening/bestyrelse.html
Ønsker du/I møde?:
På vores hjemmeside: http://vorbasse.dk/lokalt/vorbasse-grundejerforening/nyheder.html kan du altid se vores mødekalender –
ønsker du/I et møde – så bare sig til, vi vil dog gerne varsles ca. 14 dage i forvejen.
Har du spørgsmål og/eller inputs til VGF, er du altid meget velkommen til at kigge ind i Æ´ Gåedhus, ringe eller maile til os.
Næste nyhedsbrev kan forventes i juni måned 2011.
11. marts 2011
mbj

