Nyhedsbrev 5_2010

Vorbasse Grundejerforening har afholdt generalforsamling i Vorbasse Fritidscenter den 23. november 2010. Der var 49
deltagere.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Mads T. Nielsen i stedet for Dan Poulsen, og der var genvalg til Bent Knudsen.
Velkommen tilbage til Mads T. Nielsen, og tak til Dan Poulsen for en stor indsats igennem årene.
Stine Høgholdt som blev valgt til 1. suppleant på generalforsamlingen har indvilget i at deltage i bestyrelses- &
markedsarbejdet, og det er vi meget glade for. Der kommer en præsentation af Stine lidt senere her på siden.
Internt skal vi til at kigge på fordeling af markedsopgaverne, så alle ved hvem der ”står for hvad”.
Vi er stolte og glade for årets resultat til glæde og gavn for hele byen. Endnu en gang en stor tak til alle frivillige hjælpere for en
kæmpe indsats i 2010. Vi glæder os til at se jer igen til næste år.
Du kan læse mere her på siden om generalforsamlingen i fanen til højre.
Henover efteråret har vi afholdt en del evalueringsmøder med foreninger og øvrige samarbejdspartnere, og således har vi fået
en masseinputs at arbejde med inden næste års marked.
Vi har nogle lidt større projekter som gerne skulle have gjort færdige inden næste års marked, og det er bl.a.
•
•
•
•
•
•

Genforhandling af aftale med Royal Unibrew
Evt. ny teltaftale
Opdatering af el – (kabler og tavler på M-pladsen)
Fornyelse af Vorbasse Markeds hjemmeside
Udvikling og opdatering af vores kræmmersystem
Ny læsserampe på sydsiden af markedshallen

De fleste af ovenstående punkter er allerede ”søsat”, og du kan her på siden løbende følge med, i takt med at
tingene/projekterne færdiggøres og falder på plads.
Julemesse:
Søndag den 5. december 2010 var vi repræsenteret på årets julemesse i Vorbasse Fritidscenter. I samarbejde med KIF Kolding
lykkedes det os, at hente hele Danmarks håndboldikon Lars Christiansen til at skrive autografer på vores stand.
Vi fornemmer, at det var en stor succes, og vi takker for alle besøg og gode ”snakke” i løbet af dagen.
På vores hjemmeside kan du altid se den officielle 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.
Slutteligt vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul, og et lykkebringende nytår. Vi holder ferie lukket fra den 23. december 2010 til
3. januar 2011 (begge dage inkl.)
Næste nyhedsbrev kan forventes i marts måned 2011.
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