Nyhedsbrev 1_2012
Vorbasse Grundejerforening
GODT NYTÅR TIL ALLE.

Som de fleste sikkert ved, blev der valgt 4 nye personer ind i Vorbasse Grundejerforenings bestyrelse på generalforsamlingen i
Vorbasse Fritidscenter den 22. november 2011.
Bestyrelsen konstituerede sig den 24. november 2011 som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Brian Madsen
Karsten Knudsen
Gunnar Jensen
Jeroen Schotemeijer

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lars Kristiansen
Bent Knudsen
Mads T. Nielsen
Gunnar Jensen er valgt, af bestyrelsen, til formand i Vorbasse Fonden. Karsten Knudsen er suppleant.
De 3 sidstnævnte bestyrelsesmedlemmer, Lars Kristiansen, Bent Knudsen og Mads T. Nielsen, har valgt at trække sig fra
bestyrelsen den 8. januar 2012 med øjeblikkelig virkning. To ud af tre suppleanter, Lilly Jørgensen og Sten Jacobsen, er villige
til at indtræde i bestyrelsen.
Situationen er ny, og vi inviterer derfor til et borgermøde i Vorbasse Fritidscenter, mandag den 30. januar 2012 kl. 19.30, hvor vi
håber på stor lokal opbakning. (se i øvrigt bestyrelsens separate pressemeddelelse på www.vorbasse.dk ) den 10. januar 2012.
Ny alkoholpolitik:
Bestyrelsen har besluttet, at der i arbejdstid og til diverse møder ikke nydes alkohol. Der må dog efter afslutning af bestyrelsens
møder nydes øl eller vin til et stykke brød. De nye regler vil komme på skrift i Æ´ Gåedhus.
Hovborgvej 5:
Lejerne af Hovborgvej 5, Birgitte og Jürgen Repenning har pr. 31.12.2011 valgt at opsige lejemålet i huset på Hovborgvej 5. Er
der nogen der kunne tænke sig at leje huset fra og med 1. april 2012, kan du/I rette henvendelse til bestyrelsen i Vorbasse
Grundejerforening inden 1. februar 2012.
Diverse:
Bestyrelsen vil, i en prøvetid på 6 måneder, offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne på vores hjemmeside. Derudover vil
forretningsførerens nye stillingsbeskrivelse samt ny forretningsorden snarest kunne læses på hjemmesiden.

Vorbasse Marked
Stadepladser 2012:
Medio januar måned udsender vi, som sædvanligt, invitationer til alle vores handlende på såvel kram som smådyr. Tilmelding
skal efterfølgende være os i hænde senest tirsdag den 31.januar.
Campingpladser 2012:
Ca. 1. marts udsender vi invitationer til alle campister på ung- & familiecamping samt spejdercamping som havde plads i 2011.
Betaling v/tilmelding senest den 20. marts.
Øvrige markedsforhold:
Bestyrelsen går i gang med at kigge på øvrige markedsforhold efter næste bestyrelsesmøde, som er fastlagt til den 24. januar
2012.

Ønsker du/I møde?:
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 marts måned 2012.
10. januar 2012
Bestyrelsen

