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Igen i år kan vi rose hinanden for et fantastisk marked. Alle, der har hjulpet med stort og småt, kan med
stolthed se tilbage på et marked med masser af glade gæster, kræmmere og hestefolk. Endnu en gang må
vi bare konstatere, at byen og oplandet yder en helt fantastik og engageret indsats både før, under og efter
markedet. Tusind tak for indsatsen igen i år.
Vi er i grundejerforeningen ved at afholde evalueringsmøder med de forskelle udvalg. De helt overordnede
indtryk af disse møder er, at alle er tilfredse med afviklingen. Men udover en masse ros til hinanden er der
naturligvis plads til kritik og forslag til forbedringer. Vi kan ikke tillade os at hvile på laurbærrene, men må
konstant se frem og udvikle os. For kun på den måde kan vi holde os på toppen.
Af problemer kan nævnes, at der igen i år har været en del bøvl med toiletterne på markedspladsen.
Vognene havde en uheldig tendens til at spærre brugerne inde, og det er naturligvis bare rigtig træls at
sidde på toilettet, længere end man har planlagt! Problemet med låsene skal selvfølgelig løses inden næste
marked. Men ellers var der stor ros til toiletvognene, som var meget bedre, end dem vi havde sidste år.
Kloakken, som toiletterne er koblet til, var et andet problem, vi oplevede under markedet. Det ser ud til, at
vi bør se på en forbedring af kloakeringen. Nye større rør vil efter vores bedste overbevisning være på sin
plads. Vi vil derfor allerede nu se på mulighederne for at starte et forbedringsarbejde, så vores kloakker kan
følge med under markedet.
Vejen på tivolipladsen blev lige inden markedet forbedret, og den ser bare helt fantastik ud og er en stor
forbedring for hele tivolipladsen.
I forbindelse med markedet blev det konstateret, at flere stadepladser er fremlejet. Det er ikke lovligt for
kræmmerne at fremleje deres pladser. Der blev statueret et par eksempler for at komme dette problem til
livs. Mindst to kræmmere vil ikke blive inviteret igen til næste år. En anden kræmmer vil ikke blive inviteret,
da han i år pakkede sammen, længe før markedet var afsluttet. En enkelt blev bedet om at pakke samme
under markedet. Det skete efter tre forgæves advarsler om at holde sig inde for det lejede areal.
Det kan lyde lidt barsk med dette ”politiarbejde”. Med vi har nogle meget klare regler, som skal sikre, at
markedet er attraktivt, helt til vi lukker lørdag aften. Myndighederne har forståeligt nok krav om, at
redningskøretøjer skal kunne komme frem, uden at skulle køre gennem boder, der ikke kan holde sig inden
for deres plads. Vi har modtaget megen ros fra de øvrige kræmmere for, at vi gør noget ved problemerne,
og på den måde viser at vores regler er til for at blive overholdt.
Vi har afholdt evalueringsmøde med det private firma Brand & Redning, KS Vagt, politiet,
brandmyndighederne og hjemmeværnet. Alle var enige om, at markedet har været et af de bedste. Der var
ingen store trafikale problemer, takke være vores motorvejsskiltning der leder bilerne ind i byen på en
meget mere hensigtsmæssig måde. Ligeledes var der ingen større ulykker eller voldsomme problemer.
Vi havde lidt uro på Ung- og familiecamping, men i langt mindre grad end de sidste par år. Et enkelt ”telt”
blev bedt om at pakke sammen efter en urolig nat. Teltets unge beboere forlod slukørede campingpladsen
efter en rigtig fin indsats fra KS Vagt. Vi havde før markedet aftalt med KS Vagt, at der skulle være mere ro

på Ung- og familie camping, end det vi har oplevet de sidste par år. Aftalen med KS Vagt var, at hvis
campisterne ikke ville lytte til vagternes anvisninger, så var de nødsaget til at bortvise uromagerne. Vi håber,
at dette eksempel kan være med til at skabe mere ro på campingpladsen. I al fald oplevede vi ikke
yderligere problemer, og der var masser af ros fra det store flertal af campister, der var blevet forstyrret af
uromagerne den nat.
Politiet holdt igen i år øje med bilisterne, og der blev taget et par stykker med for meget spiritus i blodet.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at politiets synlighed på vejene har været meget sparsom i de
sidste par år, og at det nok er på tide igen at lave en mere synlig indsats. En indsats der for en tid skal
fratage gæsternes tro på, at de nok lige kan liste hjem med en lidt for høj promille, efter de har været til
marked. Vi har videregivet opfordringen, og politiet var helt med på ideen om mere synlighed.
Der er under opstillingen og afviklingen af markedet optaget en film. Der er optaget ca. 5 billeder i minuttet.
Filmen bliver ”kogt” ned til godt 2 minutter, og når vi får fingrene i filmen, vil vi lægge den ud på nettet. Vi
har endnu ikke set den, men forhåbentligt giver den et godt billede af, hvordan markedet bliver til, afvikles
og pakkes ned igen.
Næste større projekt er markedsfesten, som afholdes d. 20. september i Vorbasse Fritidscenter. Igen i år er
der rigtig mange, der har meldt sig til spisning, men der plads til endnu flere. Tilmeldingsfrist til
fællespisningen er d. 12. september. Tilmelding direkte til Vorbasse Kro på tlf. 75 33 30 18. Der vil være
underholdning og musik. Vi håber naturligvis på et brag af en fest som afslutning på et helt fantastik
marked.
Næste års marked afholdes i uge 29. Faktisk er det fra gammel tid kutyme, at markedet skal afholdes i
forbindelse med anden sidste fredag i juli. Hvis vi skulle følge den regel, skulle markedet afholdes i uge 30
til næste år. Bestyrelsen har i samråd med kræmmerne, hestefolket, tivoli og de offentlige myndigheder
valgt at ændre på denne kutyme, så markedet fremover afholdes i uge 29 hvert år.
Regnskabet er endnu ikke gjort op, og vil blive lagt ud på hjemmesiden, når det er færdigt. Er man ikke til
tørre tal, men ønsker en mere verbal gennemgang af økonomien, kan vi anbefale, at man møder op til
generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i år tirsdag, d. 18. november på Vorbasse Kro.
Med venlig hilsen
Vorbasse Grundejerforening

