Nyhedsbrev
Året går på held og vi kan endnu en gang se tilbage på et flot år for Vorbasse Grundejerforening og
for Vorbasse Marked. Vi har i bestyrelsen forsøgt at forny Vorbasse Marked. Vi må erkende, at de
nye tiltage i 2013 fik en noget blandet succes.
Lad os starte med det dårlige. Herrer- og damefrokosterne blev ikke helt det tilløbsstykke, vi havde
håbet på. Vi var fra begyndelsen klar over, at gæsterne til de to frokoster ikke skulle findes i byen,
da mange i byen er optaget til anden side i markedsdagene. Men det er åbenbart ikke helt så nemt at
lokke udenbys folk til byen for at spise frokost i markedsdagene, som vi optimistisk havde
forestillet os. Det er rigtig ærgerligt, for vi så gerne, at det store telt var fyldt lidt tidligere på dagen.
Heller ikke teltet for de unge - teenteltet - som vi søsatte sammen med rideklubben, blev helt den
succes, vi havde håbet på. Vi har især erfaret, at entréprisen på 25 kr. ikke var populær. Man kan
med rette argumenterer, at det er underligt, de "voksne" kan gå gratis i det store telt og Pubben,
medens de unge skal betale for at komme i deres telt. Set fra grundejerforeningens side er problemet
bare, at de unge ikke bruger penge, når de er i teenteltet, medens de voksne bruger penge, når de er i
deres telte. Entréen på 25 kr. skulle bruges til at dække bare nogle af omkostningerne til teltet og
kunstenerne, der skulle stå for underholdningen.
Da vi stadig tror på ideen med et alkoholfrit telt for de unge, vil vi igen i 2014 forsøge at få gang i
teenteltet. For at fylde teltet med unge mennesker overvejer vi at droppe entréen. Men da teltet jo
ikke skal være en total underskudsforretning, må vi se, om vi ikke kan tilbyde de unge noget, de vil
bruge deres penge på.
Heldigvis var der også succeser. Tivolipladsen fik en overhaling af de helt store med en fin ny
vej. Det var andet år i træk vi fik forbedret vejnettet på markedspladsen. Sidste år var det i
kræmmerområdet, og i år blev det så tivolipladsens tur. Der er ikke nogen aktuelle planer om mere
vej i det kommende år.
"Krigshavnen" blev, med hjælp fra lystfiskerne, renset for fisk, og der blev udsat ænder i
samarbejde med jagtforeningen. Vandstanden blev over sommeren faretruende lav i havnen. I
samarbejde med smeden, blev pumpen, der sørger for, at der er vand nok i havnen, renoveret.
Legepladsen i forbindelse med krigshavnen blev sidst på året gennemgået for fejl og mangler. De
vil blive rettet i begyndelsen af det nye år, så vi igen får en sikker legeplads, der fungerer efter
hensigten.
Efter generalforsamlingen, som i år blev holdt på kroen, har bestyrelsen konstitueret sig: Brian
Madsen er formand; Karsten Knudsen næstformand; Jeroen Schotemeijer referent; Sten Jacobsen
kasserer og Gunnar Jensen, Sally Askjær og Lilly Jørgensen er menige bestyrelsesmedlemmer.
Gunnar Jensen er valgt som grundejerforeningens repræsentant i Vorbasse Fonden.
Grundejerforeningen har, efter markedet, haft møder med de foreninger, der har ønsket det.
Møderne bruges til at udveksle erfaringer og til at uddele ris og ros til hinanden. Alle møder er
blevet holdt i en positiv tone. Foreningerne er optimistiske, og ser frem til næste års marked med
fortrøstning. Det er også bestyrelsens generelle indtryk, at 2013 var et rigtig godt marked for de
deltagende foreninger.

Grundejerforeningen er i gang med et strategi arbejde. Der er afholdt flere møder i den forbindelse.
Bl.a. et velbesøgt møde med nøglepersoner i Vorbasse Fritidscenter. Mødets formål var at finde
fokusområder for grundejerforeningens indsats. Det indledende arbejdet er ikke færdigt, men der er
sat overskrift på fire mulige fokusområder: 1 Udvikle organisationen. 2 Styrke kommunikationen. 3
Udvikle og styrke det fælles foreningsliv i Vorbasse. 4 Udvikle markedet. Vi vil i den nærmeste
fremtid skære opgaverne lidt til, så vi ikke spreder vores opmærksomhed over for mage opgaver på
én gang.
Det er intensionen, at dette nyhedsbrev vil være et af mange. På generalforsamlingen blev der ikke
overraskende givet udtryk for, at byen savner lidt flere nyhedsbreve fra bestyrelsen og kontorholdet.
Vi vil bestræbe os på, at nyhedsbrevene fremover vil komme med væsentligt kortere mellemrum,
end vi har formået i de sidste par år. Og med det løfte har vi allerede nu søsat en forbedring af det
andet fokusområde, som vi fandt på mødet i Fritidscentret - Styrkelsen af kommunikationen :-)
Bestyrelsen og kontorholdet ønsker alle en god jul og et godt nytår, og takker for den positive
opbakning, vi møder gang på gang både før, under og efter markedet.

