Nyhedsbrev nr. 4, 2020
Kære beboer i Vorbasse, Nebel, Fitting og Skjoldbjerg
Endnu engang må vi desværre konstatere, at coronaen har spændt ben for et af vores
arrangementer. Denne gang gik det ud over den planlagte markedsfest den 31. oktober 2020.
Udskydelse af fase 4 i genåbningen betyder nemlig, at der stadig kun må forsamles op til 100
personer, og vores minimumsgrænse til festen var 300 personer – derfor må vi med beklagelse
meddele, at markedsfesten i år er AFLYST. Nu håber vi alle bare så meget på, at 2021 bliver et
”normalt” år med både marked og markedsfest.
Inden for den nærmeste tid vil I opleve, at der bliver aktivitet ved Æ’ Gåedhus og ved
Krigshavnen. Huset vil blive renoveret udvendigt med nyt mur- og bindingsværk og i foråret
2021 vil der blive lagt nyt stråtag på. Arbejdet med mur- og bindingsværket udføres af Henning
Hansen og tækkearbejdet er lagt i hænderne på Hedens Tækkemand. Ved Krigshavnen har ElHjørnet allerede sat ny belysning op og senere vil terrasse-brædderne og bærestrøerne blive
udskiftet af Vorbasse Tømrer/Snedker ved Lars Poulsen. Disse renoveringer/forbedringer
andrager godt 500.000 kr. og er finansieret primært af søgte fondsmidler fra LAG Vejen-Billund
og Ole Kirk’s Fond.
I forbindelse med Vorbasse Hjemmemarked blev der en del uafhentede/ikke vundne bamser i
overskud. Disse bamser har vi foræret væk, dels til Vorbasse Lægehus og dels til Sydvestjysk
Sygehus i Esbjerg. Personalet på SVS var helt sikre på, at bamserne ville gøre lykke hos nogle af
de indlagte børn og allerede ved afleveringen kunne vi se, at en af bamserne fik smilet frem hos
en lille pige.
Rent økonomisk har 2020 naturligvis været et hårdt år for grundejerforeningen, både pga.
manglende indtjening og et underskud på hjemmemarkedet. Derfor har vi i samarbejde med
vores revisor søgt om tilskud fra regeringens økonomiske hjælpepakker til vores faste udgifter
vedr. Æ’ Gåedhus, Krigshavnen og Markedshallerne. I skrivende stund ved vi ikke, hvor stort et
evt. tilskud vil blive.
Bestyrelsen brugte efter forsamlingsforbuddet på mere end nogle få hundrede personer megen
tid på at få det virtuelle hjemmemarked sat i søen. Det var helt nyt land for de fleste af os og vi
var mange gange udfordrede, også af den nye teknologi – men vi lærte også meget af det. Her
efter sommeren er vi i gang med bl.a. at fremtidssikre den administrative del af markedet ved at
opdatere/optimere vores skriftlige arbejds-/opgaverutiner og få indkørt et nyt styrings/planlægningssystem, som skal være fælles og tilgængeligt for alle boblegrupper. Desuden skal
vi have gennemgået alle vores kontrakter med leverandører og frivillige og have dem ført helt
ajour tekstmæssigt.
Vi har også gang i et par projekter på markedspladsen, som I kan høre mere om på generalforsamlingen den 24. november 2020, hvor der også bliver lagt op til en vedtægtsændring ang.
valg af medlemmer til bestyrelsen.

