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Hvad er der sket siden sidst?
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.
Stadepladser: Alle stadepladser på kram er for længst udsolgte – vi har endnu få ledige tilbage på smådyrspladsen – de sælges
efter ”først til mølle princippet” . Vi har en venteliste med p.t. ca. 150 ansøgere fra kræmmere!
Tivolimæssigt er vi næsten klar med den ”nye” tivoliplads og med de nyheder der kommer. Allerede nu, kan vi løfte sløret for, at
den fantastiske og kæmpe vandrutschebane fra Tyskland igen kommer til Vorbasse Marked – det er helt fantastisk, og det er
naturligvis i tæt samarbejde med de to tivolier, Herning Tivolipark og Kjærs Tivoli.
Til hestepladsen er der indkøbt 27 nye hestebomme, som vi p.t. er i gang med at montere og opsætte.
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. Vi vil løbende orientere om forløbet her på siden, samt på www.vorbasse-marked.dk
Vores aftale med Vejen Garden som har ”stået for” ung- & familiecamping de første 3 år er blevet genforhandlet, og det er
dejligt at denne også er 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 nu til og med markedet 2012.
I Restaurationsafdelingen har vi musik og underholdningsdelen på plads, ligesom underholdningen på friluftsscenen også er
klar. Programmet kan læses andetsteds på siden.
Nuværende aftale med Royal Unibrew løber til og med markedet 2011, og vi har allerede påbegyndt genforhandlingen af
aftalen. Vi håber og tror på en løsning inden længe.
Beredskabsmøde med Politi, Vagter, Beredskabschefen etc. er fastsat til tirsdag den 15. juni 2010 kl. 10.00 i Æ´ Gåedhus.
Vi har genforhandlet aftalen med Mogens som forretningsfører. Aftalen er forlænget til og med markedet 2015.
Sammen med en bred skare af vores lokale foreninger, tivoliet har vi i fællesskab besluttet officielt at åbne Vorbasse Marked
kl. 12.00 om torsdagen.
Markedsfesten er fastsat til lørdag den 18. september 2010. Der er ”nedsat” en større foreningsgruppe af frivillige som i
fællesskab arbejder med at sikre markedsfestens fremtid. Næste møde i gruppen er den 1. juni, hvor vi glæder os til at
sammensætte programmet for dagen og aftenen, og herefter vil vi naturligvis informere herom.

Visionsgruppen:
Taget fra Vorbasse.dk:
Visionsgruppen bag Vorbasse Marked havde inviteret Carsten Thygesen til en inspirationsaften i Æ´ Gåedhus. Carsten
Thygesen sidder i ca. 30 bestyrelser, heraf bl.a. som formand i Skjern Håndbold og Skjern Bank.
Aftenen bød på megen inspiration og gode råd til hvordan vi i Vorbasse kan udvikle markedet og sammenholdet i byen. ALLE
kender Vorbasse Marked, fortæller Carsten Thygesen, der samme formiddag havde lavet en lille kendskabsanalyse blandt en
gruppe erhvervsfolk i Skjern og Ringkøbing området. Resultaterne taler for sig selv, - det enorme samarbejde mellem byens
borgere og foreninger er en stor succes, og det har I god grund til at være stolte af fortalte han..
Det er vigtigt at I husker at rose hinanden for de gode indsatser og de resultater I skaber. I har noget helt unikt, - kan vi ikke
købe en andel i Vorbasse Marked spøger Carsten Thygesen? Endvidere foreslår han visionsgruppen, at ALLE skal være meget
bedre til at sige og mene "vi" i stedet for "I", for at opnå endnu bedre sammenhold blandt borgere og foreninger i Vorbasse. Det
skal ske gennem kommunikation, og Carsten Thygesen citerer - "den bedste motivation er kommunikation", - og det lykkes kun,
hvis man altid er bevidst om "hvem skal vide hvad - og hvornår"!
Mødet skal bidrage til et grundlag for visionsgruppens målsætninger, og det er tanken at følge op med endnu et møde til
efteråret, hvor en bredere skare af byens borgere bliver inviteret.

Vores 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
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 2010.
Vi ønsker alle et godt Vorbasse Marked 2010.
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