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Så er der næsten gået et år igen – og det andet år i træk uden Vorbasse Marked. Med de positive briller på 

har det betydet, at vi i bestyrelsen har kunnet få tid til at lave nogle af de sekundære opgaver – forstået på 

den måde, at i markedsårene er der naturligvis fuld fokus på opgaver relateret direkte til markedet og ikke 

så meget tid til de mere administrative opgaver. Derfor har vi haft to aftner i løbet af foråret, hvor 

bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet intenst med beskrivelse af egne opgaver, tidspunkt for opstart af 

opgaverne og kontaktpersoner m.m., mens kontorholdet i denne proces har fungeret som den drivende 

part og sparringspartnere. For os alle har det været en god og lærerig proces og vi håber, at dette tiltag 

(JOBKORT som vi har kaldt dem) kan være med til primært at lette overgangen, når der kommer nye 

bestyrelsesmedlemmer til, men også kan fungere som en hjælp for de lidt mindre erfarne 

bestyrelsesmedlemmer i det daglige – og hvem er egentlig ikke ”lidt mindre erfaren” efter to år uden 

marked?   

Et andet nyt tiltag i år er udarbejdelse af et info-hæfte, som skal være del af ”Tilflytterkurven”, som 

tilflyttere til 6623-området modtager fra Lokalrådet. Vi er selv ret stolte af det nye hæfte og synes, det er 

blevet rigtig fint – TAK til Jeremy Watts og Mette Voldmester for assistance med hhv. tekst og layout. I 

januar måned inviteres tilflytterne til et info-møde, hvor der dels vil være information om selve markedet 

og bestyrelsens arbejde, dels også rig lejlighed for at stille spørgsmål. Vi håber på denne måde at inspirere 

nogle nye 6623-beboere til at give en hånd med ved markedet og måske på sigt gå ind i bestyrelsesarbejdet 

i VGF.  

Ultimo november blev der afholdt generalforsamling i VGF på Vorbasse Kro. Kroen var festligt julepyntet og 

vi var ca. 55-60 i alt. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor TAK til de borgere, som havde valgt at bruge 

ca. 2½ time sammen med os, velvidende at der ikke var det store at berette fra et år uden marked. 

Generalforsamlingen var alligevel præget af gode spørgsmål og kommentarer fra mange sider, og 

minsandten om der ikke var kampvalg om suppleantpladserne til både bestyrelse og som revisor 😊 

Bestyrelsen husker ikke, at dette er sket før, så TAK for jeres engagement og interesse for 

grundejerforeningen og markedet. Vi fik et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for HP, som er flyttet fra 

6623-området, nemlig Henrik B. Mathiesen. Velkommen til Henrik – vi har store forventninger 😊 

Et nyt tiltag fra bestyrelsen i år er, at bestyrelsessuppleanterne inddrages mere, bliver såkaldt 

medarbejdende og deltager i bestyrelsesmøder (og fyraftensmøder hvis de har lyst), så de på den måde får 

erfaring indenfor foreningsarbejdet og et større kendskab til markedet og de mange forberedelser dertil. På 

denne måde vil de stå væsentlig stærkere i et evt. senere bestyrelsesarbejde og vi forventer os meget af 

samarbejdet med de tre gode suppleanter – Peter, Morten og Jeroen og nye input og initiativer fra deres 

side vil blive taget positivt imod. Referat fra generalforsamlingen samt regnskabet kan ses på vorbasse.dk 

Med dette sidste nyhedsbrev i 2021 vil vi ønske alle i 6623-området en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

Vores helt store nytårsønske er, at vi kan afholde Vorbasse Marked igen i 2022 og vi håber meget, at alle 

vores frivillige hjælpere er klar til at smøge ærmerne op, for uden dem går det altså ikke.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i VGF      


