
 

Nyhedsbrev 2_2011 
 
 

Vorbasse Marked 
 
Tiden flyver af sted, og om 4 uger går vi ind i uge 29, og så er der igen Vorbasse Marked☺ - Vi glæder os helt vildt – det håber 
vi alle gør☺ 
 
Status på de nye projekter som vi satte i gang tidligere på året jf. sidste nyhedsbrev, er som følger: 

 
• Ny teltaftale 

ER faldet på plads – ny aftale gældende t.o.m. 2015! 
Arbejdet med nedgravning af nye rør til ølslanger etc. er blevet færdigt, og vi mangler nu kun at trække elkabler samt  
kabler til dankort. 
 
Fornyelse af Vorbasse Markeds hjemmeside 

• Vores hjemmeside fungerer superfint, og vi forsøger efter bedste evne at fodre siden med nyheder så ofte som muligt.  
– se mere på: www.vorbasse-marked.dk 
 

• Udvikling og opdatering af vores kræmmersystem  
Siden sidst har vi videreudviklet systemet yderligere således vi nu kan udskille eksempelvis vores campingpladser 
således der er mulighed for, at campingpladserne kan køre på samme styresystem i markedsdagene. Dette vil i år 
blive afprøvet på ung- & familiecamping. Herudover har vi fået nogle muligheder som bl.a. indeholder en ”historik-del” 
således vores handlende/campister også til enhver tid kan gå ind og se korrespondancen med Vorbasse Marked. 
 

• Ny læsserampe på sydsiden af markedshallen 
Projektet er blevet færdigt. I sidste øjeblik ændrede vi lidt på planerne, da vi samtidigt med etablering af læsserampen 
også forberedte til evt. at kunne udbygge Markedshallen på sydsiden med yderligere 6 meter.  

 
Musikprogram 2011: 
Som de fleste sikkert ved, har vi i de sidste par uger arbejdet ihærdigt for at finde en afløser for Shu-bi-dua som desværre måtte 
melde afbud, da Michael Bundesen fik en blodprop. Det er lykkedes for os, og vi er stolte over at kunne præsentere DODO AND 
THE DODOS i stedet for, om end det blev på et afbud. Vi har i  flere år forsøgt at få fat i dem, men ferietid etc. har tidligere gjort, 
at det ikke var muligt. 
 
Stadepladser 2011: 
ALT er for længst udsolgt. 
 
Campingpladser 2011: 
Vores online-booking går helt forrygende, og vi er meget tæt på at kunne melde alt udsolgt når vi taler pladser med strøm. Der 
er stadig pladser tilbage uden strøm på såvel UNGcamping som SPEJDERcamping. 
 
Vorbasse Marked nu også på facebook: 
HUSK at følge med på vores hjemmeside: http://www.vorbasse-marked.dk, hvor du kan klikke direkte videre til vores facebook-
profil. 
 
Medhjælpermøde i Vorbasse Fritidscenter: 
Torsdag den 9. juni 2011 havde vi arrangeret medhjælpermøde i Vorbasse Fritidscenter hvor 82 frivillige VGF-medhjælpere 
deltog fra samtlige udvalg. Vi er meget glade for den store opbakning til arrangementet. Mødet indeholdt bl.a. en præsentation 
af de respektive udvalg samt en bred orientering fra VGF´s side om de nye tiltag etc. I de enkelte udvalg blev der udarbejdet 
bemandingsplaner og drøftet specifikke forhold, således at alle er godt ”klædt på” til opgaverne i markedsugen.  
 
Sidste nyt inden markedet: 
Husk at følge med på vores hjemmeside hvor vi løbende vil fortælle de sidste nyheder inden den får alvor går løs. 
 
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 september måned 2011. 
 
17. juni 2011/mbj 


