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Kontorhold: Vi har ansat Anette Lynge fra Vorbasse som sekretær. Hun er en del af kontorholdet, som også
består af Jette Lunde, Ejvind Hoff og Jens Dalgård. Fire meget kompetente medarbejdere, som udfører et
stort stykke arbejde. Velkommen til Anette.
Vorbasse Marked 2013 – kræmmere: Alle krampladser er udsolgte. Dog er der stadigvæk plads til smådyr
og heste. Henvendelse til Ejvind ved kram@vorbasse-marked.dk .
Nye veje: Entreprenør Jens Mikkelsen fra Nebel er travlt i gang med at lave de nye veje på tivolipladsen.
Hvis alt går som det skal, skulle markedsgæsterne gerne gå på et fornuftigt underlag, når de besøger
attraktionerne fremover. Der er tale om ca. 3.800 m2 vej.
Pigefrokost og Beerfest i markedsdagene i Øltelt: Som noget helt nyt er der pigefrokost fredag d. 19/7 kl.
12.30-18.00 i ølteltet. Der serveres en lækker menu og underholdning ved SO 90’s, alle de fede 90’er hits.
Tag veninderne med og varm op til en fantastisk fredag aften med Sømændene. Næste dag, lørdag d. 20/7
kl. 12.30-18.00, er det mændenes tur: Et brag af en Beerfest med masser af fadøl, tarteletter, schnitzler og
musik ved CANTUS - det store tyrolerband og DJ ENDLESS. Tag dine kollegaer, naboer, venner,
klassekammerater med til sommerens sjoveste eftermiddag. Markedet slutter af lørdag aften med Peter og
De andre kopier’s 20 års jubilæums-show. Salg af billetter til de 2 festlige arrangementer starter d. 15. maj
på http://www.vorbasse-marked.dk/index.php?id=1&no_cache=1 og efter princippet først til mølle. Husk
at bestille sammen, så sidder I ved samme bord.
Nye kontrakter: Vi har forlænget vores gode samarbejde med Vejen Badminton, som står for
affaldshåndtering og oprydning af markedspladsen. Vi leder efter en ny forening, som vil stå for rengøring
af toiletterne. Vi har skrevet kontrakt med en ny leverandør, Brand og Redning, som står for samaritterne
og brandvæsnet. Toiletterne, inklusiv håndsæbe, leveres i år af Dansk Toilet Udlejning.
Søsætning af korvetten Labri: Lørdag den 27. april 2013 kl. 10.00 er der afgang fra Æ´Gåedhus sammen
med det syngende korvetbærerlaug under ledelse af storadmiral Jens Pradsgaard. Kl. 10.15: Søsættes det
lille "krigsskib" Labri i Krigshavnen. Bagefter kan børnene deltage i at fange gule badeænder og vinde nogle
præmier. Til slut serveres der "en lille en til halsen". Der er selvfølgelig også tænkt på børnene. Kom og vær
med til at gøre det til en hyggelig formiddag for hele familien.
Fiskekonkurrence for børn i Vorbasse Krigshavn: Grundejerforeningen ønsker krigshavnen tømt for fisk.
Inden det skal ske inviterer Vorbasse Sportsfiskere til fiskekonkurrence for børn. Fiskekonkurrencen finder
sted lørdag den 4. maj kl. 9.00, hvor alle børn, der har lyst til at fiske eller kigge på kan møde op
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