Nyhedsbrev 2_2010

Nu er tiden kommet til en ny lille opdatering af hvad vi i beskæftiger os med i VGF p.t.
Vi kan se frem til at fejre Vorbasse Markeds 280 års jubilæum i uge 29. Det bliver utroligt spændende, og vi arbejder med flere
projekter, som forhåbentligt kan bidrage til, at jubilæet bliver ekstra festligt.
Vi har netop udsendt indbetalingskort til alle vore kræmmere og smådyrshandlende. V i kan allerede nu melde udsolgt. Dog vil
der sikkert nok komme enkelte afbud fra nu og indtil markedet, og disse pladser vil vi naturligvis også sælge. Vi har en
venteliste med p.t. ca. 125 ansøgere!
Tivolimæssigt er vi i gang med at indrette tivolipladsen, på en lidt anden måde, i tæt samarbejde med de to tivolier, Herning
Tivolipark og Kjærs Tivoli. Vi forventer at dette arbejde er færdigt ca. 1. maj 2010, og samtidigt kunne offentliggøre de nyheder
som de i år medbringer.
Til hestepladsen er der i sidste uge indkøbt 27 nye bomme, som bliver leveret medio april måned.
De skal monteres og opsættes så hurtigt som muligt. Det er en større opgave end først antaget, og vi overvejer at dele
opgaven, således 2. etape først bliver udført efter markedet.
Derudover er der kommet helt nye regler for tilførsel af heste til markeder, dyrskuer etc., og p.t. er vi i tæt dialog med øvrige
markeder og myndigheder, for at sikre de optimale betingelser ikke mindst for hestene, men også for hestehandlerne og vores
mange gæster.
Vores aftale med Vejen Garden som har ”stået for” ung- & familiecamping de første 3 år er blevet genforhandlet, og denne er nu
faldet på plads. Vi ser frem til endnu 3 års samarbejde med Vejen Garden.
Aftalen med GODIK, som er leverandør af toiletter, kontormoduler etc., udløb efter sidste års marked. Vi har indgået en ny 3
årig samarbejdsaftale med GODIK, og den løber til og med markedet 2012.
I Restaurationsafdelingen har vi musik og underholdningsdelen på plads. Til friluftsscenen mangler vi lige et par underskrifter fra
de optrædende. Vi forventer at kunne offentliggøre programmet ca. medio april. Det årlige praktikmøde med Royal Unibrew er
fastsat til den 15. marts 2010, hvor de nærmere detaljer fastlægges. Nuværende aftale med Royal Unibrew løber til og med
markedet 2011. Denne skal genforhandles senere på året.
Bemandingsplaner for hele Restaurationsafdelingen er sendt ud til alle foreninger. Deadline for returnering er senest mandag
den 10. maj.
Næste møde med Beredskab, Politi etc. bliver formodentligt sidste i april måned. Ansøgninger fra foreninger, private lodsejere
om parkering og camping, skal være VGF i hænde senest den 15. april.
Vi har genforhandlet vores aftale med DJS, så den løber i yderligere 2 år.
Visionsgruppens arbejde har stået lidt stille, pga. af travlhed over det meste og manglende tid for de implicerede, men næste
møde bliver forhåbentligt ca. medio april.

Pga. den indtil nu ret hårde vinter med masser af sne og frost, er det ingen overraskelse at snerydningsordningen i år bliver
temmelig kostbar. Vi kan håbe på, at ”Kong Vinter” nu har været der, og at foråret snart kommer. Nærmere herom når vi kender
det endelige resultat.
Markedsfesten er fastsat til lørdag den 18. september 2010. Der er ”nedsat” en større foreningsgruppe af frivillige som i
fællesskab har lyst til at gøre en indsats for, at sikre markedsfestens fremtid. I VGF er vi glade for denne opbakning og
entusiasme fra denne gruppe – næste møde er den 13. april 2010, hvor vi glæder os til at drøfte de forslag og inputs som vi i de
respektive foreninger/bestyrelser har fået siden vores første møde den 2. marts.
Sammen med øvrige foreninger drøfter vi p.t. muligheder for at åbne kræmmer- & heste-/smådyrsmarkedet torsdag kl. 10.00 i
markedsugen. Tivoliet og Ølteltet åbner skal dog først åbne kl. 12.00. Vi imødeser til enhver tid alle inputs/forslag på dette
punkt, og uddyber gerne bevæggrundene for forslaget. Vi håber på en afklaring så hurtigt som muligt, og gerne inden den 15.
april.
Vore hjemmesider fortsætter således, at alt der vedrører VGF kan læses på www.vorbasse.dk Her kan bl.a. ses nyheder fra
VGF, alt om søsætningen, markedsfesten samt bestyrelsen mødekalender.
Vorbasse Marked 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 juni 2010.
15. marts 2010
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