Nyhedsbrev fra Vorbasse Grundejerforening:
Vi kan med glæde oplyse, at legepladsen i forbindelse med parken ved krigshavnen nu
er bragt helt i orden. Alle legeredskaber er gennemgået, og der, hvor det var tiltrængt,
er legeredskaberne fornyet. Vi håber, byens børn igen vil få glæde af legepladsen.
Der er ca. to måneder til markedet, og vi glæder os til at afholde marked nr. 284. Vi
er, som altid, vel forberedte og forhåbentligt tilgodeses vi igen i år med godt vejr og
masser af glade, købelystne markedsgæster.
Vores nye vej på tivolipladsen er lidt løs i overfladen. Under markedet sidste år fik vi
klager fra rullestolsbrugere og folk med klapvogne. Vi arbejder på at forbedre vejen,
og håber, vi kan nå det allerede inden dette års marked.
Igen i år afholdes et kort informationsmøde for interesserede hjælpere i hallen. Mødet
afholdes d. 17. juni. Her vil der være mulighed for at høre nyt fra bestyrelsen og
kontorholdet. De ansvarlige formænd, for de forskellige arbejdsområder, vil ligeledes
få mulighed for at informere om deres nyheder, hvor langt de er nået og hvad de har
gang i. Vi regner med at bruge ca. 2 timer.
Salget af stadepladser og campingpladser er kommet godt fra land. Vi har udsolgt for
længst, og har ca. 200 på venteliste. Vorbasse Marked er populær, og det kan vi alle
være rigtig stolte af. Det beviser, at vi gør det rigtigt. Lige fra den der klipper hækken
ekstra fin inden markedet, til dem der knokler 18 timer i døgnet før, under og lige
efter markedet. Alle er vi med til at få vist byen Vorbasse og vores allesammens
marked frem på bedste vis. Super flot!
På musiksiden kan vi nu løfte sløret, og fortælle, at vi får Johnny Madsen tilbage efter
et års fravær. Der var en del som savnede Johnny Madsen til sidste års marked, og
det har vi lyttet til. Vi er også stolte af at kunne præsentere Nabiha, som kommer til
at optræde i det store øltelt torsdag aften. Vi tror, det vil være med til at få godt gang
i festen allerede torsdag. I det hele taget bliver musikprogrammet fyldt med store
navne, og programmet vil løbende blive offentliggjort på facebooksiden.
Vi havde ikke det store held med Teen-teltet i 2013. Ride klubben og grundejerforeningen har derfor valgt, at droppe planen om at fortsætte med teltet. I sidste
nyhedsbrev, skrev vi, at vi arbejdede videre med ideen om et Teen-telt og eventuelt
gratis entre. Men på et møde med ride klubben blev vi enige om at droppe den plan.
Ærgerligt, men antallet af unge der benyttede sig af teltet, var bare al for lille til at
retfærdigøre en fortsættelse.
Ølteltet har fået et større ansigtsløft. Barerne er moderniseret, og vi får endnu en
musikscene. Den nye scene er til vores husorkester, så de får fast plads, og ikke skal
bruge tid på at tage ned og sætte op. På den måde undgår vi, at festen når at dø, når
et af de store navne har været på.

Der kommer også en hel del nye varer i det store telt. Tiden, hvor man kunne spise
gæsterne af med øl og vand er forbi. De er blevet ”kræsne” på den gode måde, og det
er vi helt med på. Vi skal nok sørge for, der er noget for næsten enhver smag.
I forbindelse med årets marked vil der blive arrangeret havetraktortræk i DGTP. Der
er nogle helt vilde maskiner, der på ingen måde ligner de havetraktorer, vi normalt
ser i haverne. Arrangementet kommer til at hedde Vorbasse Marked Cup 2014 i
Gardenpulling. Det kommer til at foregå i nærheden af vores daglige containerplads.
Der er gratis entre. Det er ikke Grundejerforeningen, der står for selve arrangementet,
men vi har sagt ja, for at give markedsgæsterne mulighed for at se nogle helt vilde
maskiner, der engang blev født som havetraktor, og som herefter er blevet ”poppet
op” med det vildeste gear, og som nu vil blæse publikum omkuld.
Sidste nyt fra byens andedam er, at en af vores andrikker er afgået ved døden. Den
var taget på udflugt og nåede ikke over vejen. Så status er i skrivende stund, at vi
har én andrik, tre hunænder og forhåbentlig et antal æg/ællinger.
Det er ikke altid tingene udvikler sig, som man havde håbet. Vi satte et arbejde i gang
med udvikling af vores hjemmeside. Vi fik tilbud på opgaven, og blev noget
overrasket over prisen. Vi har ikke helt opgivet en ny side, men vælger i første
omgang at forbedre den eksisterende side med hjælp fra lokale kræfter. Det er et
arbejde, der ikke lige er planlagt til de kommende måneder, for som med næsten alt
andet, så er det det kommende marked, der optager alles opmærksomhed.
Og så til en lidt mere ubehagelig ting. Vi har i længere tid haft fokus på svind. Vi kan
se, at det ikke er alle, der er lige ærlige og arbejder i samme retning, som det store
flertal. I ølteltet har det betydet, at vi har opsagt samarbejdet med to udenbys
foreninger. Vi havde på forhånd oplyst alle foreninger, der arbejder i vores
udskænkningstelte om, at vi ville have fokus på svind. Barformændene for alle
udenbys foreninger var indkaldt til møde før markedet sidste år. Et møde, der blev
brugt på at fortælle, at vi kun ville have de bedste folk, og dem de kunne stå inde for.
Barformændene vil igen i år blive indkaldt, og vi vil fortsætte vores arbejde med at
begrænse svind og svindel.
Langt de fleste foreninger og enkeltpersoner yder et stor og flot stykke arbejde helt
uden urent trav. Grundejerforeningen vil gerne sige alle, der yder en indsats, en stor
tak. Det er helt afgørende for markedet, at vi har så mange, der vil være med til at få
det hele til at lykkes.
Med venlig hilsen
Vorbasse Grundejerforening

