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Sekretær VGF: Vi er tæt på at ansætte en sekretær. Vi har fået nogle gode ansøgninger af meget 

kompetente ansøgere. I uge 8 var der ansættelsessamtaler.  

Vorbasse Marked 2013 – kræmmere: Ca. 550 af de mere end 650 stadepladser er reserveret. Vores ”nye” 

mand på posten, Ejvind Hoff, som tager sig af stadeplads-bookinger, har haft meget travlt. Stor ros til Ejvind 

for hans flotte arbejde. 

Nye veje: Vi har været i gang med at se nærmere på tilbuddene fra 3 lokale entreprenører angående vejene 

på tivoli-pladsen. Jens Mikkelsen gav den laveste pris, og det var også ham, der lavede de nye veje sidste år.  

Hvis alt går som det skal, skulle markedsgæsterne gerne gå på et fornuftigt underlag, når de besøger 

attraktionerne fremover. Der er tale om 3.000 m2 vej. 

Vorbasse Marked 2013 – musik: I år har VGF formodentligt planlagt det største musikprogram nogen sinde. 

De første bands vi kan afsløre er ”Sømændene” om fredagen og ”Peter og De Andre Kopier” om lørdagen i 

det store øltelt. Sidstnævnte kommer med deres 20 års jubilæumsshow. Udendørsscenen genopstår med 4 

forskellige kunstner. Pubben udvises med flere kvadratmeter og får et stort irsk musikprogram med i alt 9 

navne. Som noget helt nyt kommer der "De unges telt", et alkohol-frit sted med masser af musik og stand-

up. En base på pladsen med vagter mm. Et ønske fra de unge mennesker i Vorbasse.  Hold øje med vores 

hjemmeside angående flere navne på musikgrupperne: http://www.vorbasse-

marked.dk/index.php?id=1&no_cache=1   

Foreninger i Vorbasse: Vi er ved at være færdige med at holde evalueringsmøder med en del foreninger fra 

Vorbasse. Punkterne på dagsorden har været: Vorbasse Marked 2012 og 2013, fremtiden og eventuelt. 

Møderne har været meget givende, og bestyrelsen har fået et endnu bedre indblik i hvad der rører sig i 

vores lokale foreninger i forbindelsen med afholdelse af Vorbasse Marked og andre relevante sager. Tak til 

foreningerne for nogle positive og konstruktive møder. 

Toiletforholdene Vorbasse Marked 2013: En af udfordringer på sidste marked var toiletforholdene. 

Markedsgæsterne var ikke helt tilfredse med dem. Som konsekvens på risen er vi ved at se nærmere på 

mulige løsninger. 

Visionsprocessen: Bestyrelsen og Sparringsgruppen havde et møde i januar måned. Mødet var startskuddet 

for visionsprocessen som gerne skulle kaste lys på i hvilken retning VGF kan og skal udvikle sig. Her tænkes 

der både Vorbasse Markeds fremtid, men også Vorbasse Grundejerforeningens andre mulige formål. Næste 

skridt i processen er en visionsdag med deltagelse af bestyrelsen, sparringsgruppen og eventuelle andre 

relevante deltagere. 
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