
Referat fra Vorbasse Erhvervsforenings generalforsamling på Vorbasse 
Kro den 10. marts 2015. 

  
1. Valg af dirigent : Jenny Larsen blev valgt. 
Som stemmetællere blev Anne Marie Thomasen og Brian Madsen valgt. 
2. Fremlæggelse af året der gik, ved formand Bent Pedersen, som roste og 
takkede for den store frivillige hjælpsomhed, vedrørende både torvedag, marked 
samt juleoptoget i 2014.  
Igen havde vi en fin torvedag, selv som vejret ikke var det bedste. Vi kunne godt 
have ønsket flere besøgende, men var nok lidt uheldige med, at der samme dag 
var pensionist udflugt, som betød færre gæster, men alt i alt var vi godt 
tilfredse og ønsker at fortsætte med torvedagen. Vi arbejder dog lidt på, at 
måske prøve en ”owen avden” ( oversat : open by night ) hvor noget fra 
torvedagen tages med. Samtidig meldte vi ud, at vi meget gerne ønsker 
medlemmernes idéer og forslag. 

Det var et rigtig godt marked i 2014, med perfekt vejr, mange gæster, som var 
tørstige, hvilket gav et kanon salg i vores ølvogne. Specielt den nye plads på 
gade N og Q har været en succes. Vores bowlingtur til Brørup Bowlingcenter 
med medlemmerne, var en super god aften, vi var 31 alt i alt, som må siges, at 
være flot. Juleoptoget gik som vi ønskede det, et stort optog, dejligt vejr, koldt 
men tørt, der kom mange besøgende og juletræet var flot, så tak for en dejlig 
dag. Vi forsøgte et samarbejde med Hejnsvig, om et foredrag med Asger 
Aamund. Samarbejdet gik fint, men foredragsholderen, meldte desværre afbud. 
Det var vi selvfølgelig meget kede af, da der var lagt et stort stykke arbejde i 
dette arrangement. Vi kommer igen. 

Vi takker kroketklubben for opsætning/nedtagning af flagallé.  
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Lars kunne fremlægge et godt 
regnskab (se bilag på hjemmesiden.) 

4 og 5. På valg er Charlotte Jacobsen og Bent Pedersen, som begge 
ønskede genvalg. Efter håndsoprækning og samlet klapsalve af mødets 
fremmødte, blev begge genvalgt. Allan Hansen og Poul Svendsen var begge 
villige, til at fortsætte som suppleanter og også der var der genvalg til begge.     
1. suppleant blev Allan Hansen og 2. suppleant blev Poul Svendsen. Peter 
Tolberg blev genvalgt til revisor, og Jens Åge Thomasen fortsætter som anden 
revisor. Suppleant for revisor blev Jim Trøllund. 

6. Reklame på Vorbasse.dk for erhvervsdrivende, man ser gerne at flere 
bakker op om det, men flere af de fremmødte medlemmer, havde ønsker om, at 
der ville komme mere aktivitet i reklamen, bla. rullende skift når man er inde på 



siden. Dette går Erik, som er valgt til styrmand på dette, videre med til Jeppe 
Donslund, så de sammen kan få det op at køre og at vores medlemmer kan 
komme i gang med tiltaget. Har man spørgsmål, skal man kontakte Erik, hans 
mailadresse, sender Lars Poulsen rundt til alle medlemmerne. 
7. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen. 
8. Fastsættelse af kontingent. Prisen er fortsat den samme som tidligere, der 
var opstået en fejl, så regningen ikke har været sendt ud for 2014, dette får vi 
styr på. 
9. Eventuelt. Brian Madsen, formand for grundejerforeningen, kunne fortælle 
om ny tiltag vedr. Vorbasse Marked. Et flot hæfte med markedsføring i 
forskellige prioteringer samt forskellige prisgrupper, bronze, sølv og guld.       
Der kommer bannere op forskellige steder, med reklamer af de virksomheder 
som har købt pladsen. Man har ønsker om 3 hovedsponsorer. 
Brian opfordrede til at bruge sine forbindelser / netværker til at finde de firmaer, 
som kunne have interesse i et sponsorat (se også tiltaget på 
grundejerforeningens hjemmeside.)  
Han fortalte også, at alle stade pladser er solgt.  
Bent Pedersen opfordrede igen medlemmerne til at komme med idéer og forslag 
til open by night. 
Der var på mødet ros til vores juleoptog, det er hyggeligt med vores tønder med 
ild, vognen hvor vi sælger æbleskiver samt drikkevarer, musik osv. Men der er 
også enighed om, at man gerne vil have afslutningen i hallen igen, man kunne 
evt. have tønderne med ild med op til hallens indgang ? 

Vagtplanerne til markedet ønskes meget tidligere udsendt, så man ved hvornår 
man skal stå i ølvognene. Vi aftalte at tage vagtplanerne med til vores bowling / 
juletur i nov / dec måned. 
Vi siger tak for et godt generalforsamlingsmøde, til de fremmødte. 
 


