Nyhedsbrev, maj 2017

Grundejerforeningen har afholdt forårsfest for de unge frivillige. Fredag d. 28. april afholdt vi en slags
"Markedsfest" for vores unge frivillige, som går i 2.‐8. klasser. Med festen takkede grundejerforeningen
byens unge for deres hjælp til marked i 2016. Festen blev indledt med byg‐selv‐burger, pommes fritter, is
og sodavand. Herefter åbnede svømmehallen og begge haller. Kl. 21.30 sluttede en velbesøgt og meget
vellykket og aktiv aften for byens unge.
Vi har efter påske renoveret gadedammen. Slammet i bunden af dammen blev fjernet, og stensætningen er
genetableret. Så nu fremstår både parken og krigshavnen igen fra sin smukkeste side.
De grønne arealer, der bruges til parkering i markedsdagene, har været plaget af ekstraordinært mange
muldvarpeskud i foråret. Arealerne er nu planeret, og vi håber hermed, at arealerne igen kan bruges til
parkering uden at være næsten ufremkommelige.
A pro pos parkering, så har vi i bestyrelsen besluttet at sætte parkeringsafgiften op til 50 kr. Grunden er, at
vi i de sidste år har oplevet, at omkostningerne i forbindelse med afholdelse af markedet er steget kraftigt,
og det sætter økonomien under pres.
Bl.a. er krav og omkostninger til beredskabet steget voldsomt. Naturligvis skal der være et fornuftigt
beredskab, så vi har ikke noget ønske om at spare os ud ad det. Vi kan med glæde oplyse, at det beredskab
der er i markedsdagene igen i år, vil stå til rådighed for Vorbasse by. Beredskabet består bl.a. af akutbil med
læge og brandbiler.
En parkeringsafgift på 50 kr. er vel heller ikke urimelig, når man husker på, at der er gratis adgang til
underholdningen i bl.a. det store øltelt og Pubben. Og ser vi på omkostningerne til
underholdningsprogrammet, så må vi bare konstatere, at det enten over tid vil blive ringere, eller også vil
det blive dyrere. For også i musik‐ og underholdningsbranchen løber omkostningerne i vejret. Vi tror, at
underholdningsprogrammet er med til at få mange til at ønske sig til Vorbasse i markedsdagene, så vi har et
ønske om, at kvalitetsniveauet skal holdes.
En betydelig del af beløbet fra parkeringsafgiften går til de foreninger, der hvert år yder en kæmpe indsats
både før, under og efter markedet. Samtidig er bestyrelsens holdning, at en væsentlig del af overskuddet
fra markedet skal kanaliseres over i fonden. På samme måde som vi har gjort i tidligere år. Og med bl.a.
byfornyelses projekterne i mente, er vi ikke i tvivl om, at fonden nok skal finde fornuftig anvendelse af
pengene.
En anden omkostning, vi kan forudse vil komme i en nær fremtid, er omkostningen i forbindelse med
forøgelse og forbedring af el på markedspladsen. Den kapacitet der er lige nu, er brugt til det yderste. Vi
arbejder derfor på at få en større kapacitet til rådighed. Vi forventer ikke, at arbejdet kan nås inden
markedet i år. Men det er presserende, at vi gør noget, og vi vil arbejde på en løsning, der kan tilfredsstille
efterspørgslen på el i de kommende år.
Af nyheder i forbindelse med markedet 2017 kan vi nævne, at der kommer et nyt stort telt mellem højen og
ølteltet. Her vil vi lave et gårdhave lignende miljø, hvor man kan købe drikkevarer uden at gå i det store
øltelt.
Vi har også besluttet at markedsføringen af Vorbasse Marked skal fornys. Vi kan se, at fjernsynsreklamer
ikke har samme gennemslagskraft som tidligere, og derfor neddrosler vi på det område og øger

markedsføringen på de sociale miljøer. Men at slå igennem på disse moderne platforme er desværre heller
ikke gratis. Og især i de første år, hvor man lægger om fra én markedsføringsstrategi til en anden, er der
ekstra store omkostninger.
Hvis du vil vide noget om årets underholdningsprogram, henviser vi til Facebook og Vorbasse Markeds
internet side. Her vil der løbende blive annonceret, hvad vi kan byde på.
På kræmmerpladsen kan vi igen i år melde alt udsolgt, når markedet åbner. Vi kan se, at hestepladsen er
større end den plads hestehandlerne efterspørger, og derfor vil vi forsøge at etablere en ny gade i bunden
af hestepladen, den del af hestepladsen, der er længst væk fra Drivvejen . Gaden vil, hvis den bliver en
succes, blive en fast del af kræmmermarkedet. Vi forventer at den i år vil komme til at bestå af 12
kræmmerpladser.
Med disse ord vil vi ønske alle et godt marked 2017.

