Nyhedsbrev nr. 5, 2020
Så er vi nået til slutningen af 2020 – et meget anderledes år på rigtig mange punkter. Vores kendte
hverdag er jo desværre endnu ikke vendt tilbage – men vi håber så meget, at det snart må være slut
med corona, mundbind, forsamlingsforbud m.m. og heldigvis ser det nu ud til, at vaccinen er lige om
hjørnet, og med den forhåbentlig også en ende på virussen/pandemien.
Sidst i november afholdt VGF den årlige generalforsamling. Ca. 35 personer var mødt op, og
omstændighederne taget i betragtning, er vi i bestyrelsen meget godt tilfredse med dette fremmøde.
Efter formandens beretning og kassererens præsentation af økonomien blev der stemt om
bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. valgbarhed til VGF’s bestyrelse. Ændringen går ud på,
at også lejere med registreret folkeregisteradresse i postdistrikt 6623 skal være valgbare til
bestyrelsen. Vedtægtsændringen blev vedtaget med overvældende flertal.
Brian og Karsten var på valg til bestyrelsen i år og begge blev genvalgt uden modkandidater. Som
suppleanter blev valgt Lilly Jørgensen, Søren Kargo og Jeroen Schotemeijer. Efterfølgende har
bestyrelsen konstitueret sig med Brian Madsen som formand, Lars Okholm som næstformand og
Karsten Knudsen som kasserer. Dagsorden, referat, regnskab og vedtægtsændringer kan ses på
VGF’s side under ”Lokalt” på vorbasse.dk.
Som de fleste af Jer sikkert har bemærket, har der været renoveringsarbejde i gang udvendig på Æ’
Gåedhus – og i bestyrelsen synes vi, det er et fantastisk flot stykke arbejde, håndværkerne har udført.
Til foråret skal huset kalkes/males og der bliver lagt nyt stråtag på. Også ved Krigshavnen er der sket
noget – der er opsat ny belysning og træplateauet er udskiftet. Stor tak til alle involverede i disse
projekter – og lur os, om ikke det flotte ”nye” hus m.m. skal markeres på en eller anden måde i
sommeren 2021?
Vi havde en del kildevand i overskud fra sidste års marked, og da vi jo desværre ikke kunne få det
brugt i år, kontaktede vi en hel del skoler i nærområdet inden Skolernes Idrætsdag for at høre, om de
kunne være interesserede i at aftage nogle flasker vand uden beregning – kun pantprisen skulle
dækkes. Det var der heldigvis en del skoler, som gerne ville og på den konto kom vi af med ca. 2200
kildevand. De sidste ca. 6000 flasker fik vi ”solgt” via vorbasse.dk til byens borgere – også til pantpris.
Markedet 2021 er jo stadig et åbent spørgsmål, som vi i bestyrelsen allersenest i marts skal tage
stilling til: hvad må vi? – hvad kan vi? – hvad vil vi? Vi holder naturligvis skarpt øje med andre kendte
festivaller/begivenheder så som Jelling Festival, Roskilde Festival, Smuk Fest, Hjallerup Marked og
andre, som ligger før Vorbasse Marked i kalenderen, og deres udmeldinger og evt. tiltag for at se, om
vi måske kan bruge noget derfra. I hvert fald ville vi være MEGET kede af at skulle gå endnu et år
UDEN marked i møde.
Til slut vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og sende en speciel tak til
alle Jer, som er involveret i markedet og som hjælper med store og små opgaver, både ved
markedet og hen over året. Markedet kunne ikke gennemføres uden Jer og derfor håber vi
også rigtig meget på Jeres hjælp, når vi igen får lov til at afholde vores marked.

