
 

 

Nyhedsbrev nr. 2, 2022 
 
 

ENDELIG – LANGT OM LÆNGE kunne vi igen afholde Vorbasse Marked.     

Efter tre lange år uden fysisk marked kunne formand Brian Madsen endelig torsdag den 21. juli kl. 12.00 byde velkommen til 

Vorbasse Marked 2022.  

Forud for markedet var gået rigtig meget tid med forberedelser og planlægning, booking af musik/underholdning, søgning af 

diverse tilladelser, aktivering af beredskab, søgning efter frivillige, udarbejdelse af vagtplaner, kontakt til kræmmere, salg af 

kramboder, bestilling af drikkevarer, reservation af telte, koordinering af events, bestilling af toiletvogne, vask af trøjer m.m.  

Her er nogle tal vedr. forberedelserne og afholdelse af markedet, som dog kun er en brøkdel af hvad der arbejdes med, men 

som måske bedre end mange ord fortæller om den kæmpestore opgave det er at arrangere/planlægge og afholde markedet – 

og om, hvorfor det kræver så mange frivillige: 

Dækning af 2.077 timer som barvagter i øltelt/Pubben. 

Disponering/indkøb af ca. 35.000 liter drikkevarer. 

Opsætning/nedtagning af 1,624 kilometer festivalhegn. 

Opstilling/nedtagning af ca. 200 toiletter. 

Forbrug af 1,4 tons isterninger i øltelt/Pubben. 

Gratis underholdning/musik i ca. 60 timer.  

Morgenmad til 455 frivillige / 485 sandwich smurt til ”natmad” / frokost & aftensmad til 1088 frivillige.  

Opmærkning af ca. 6 kilometer kramboder. 

Vores nyheder på markedet i år, 1864-eventen og opvisningen med friserheste blev rigtig godt modtaget og havde mange 

besøgende/gæster. Hele markedet forløb nøjagtigt som vi havde ønsket os og heldigvis uden større uheld, ja, faktisk kedede 

både politi, brandvæsen og samaritter sig. Igen vil vi gerne takke alle de frivillige hjælpere, uden hvis hjælp markedet slet ikke 

kunne lade sig gøre, så uanset om du har gjort toiletter rene, serveret mad, lagt gulvbrædder ud, stået i bar eller passet 

kramkontoret – TUSIND TUSIND TAK for din hjælp. Parkeringen og trafikken blev styret af dygtige frivillige hjælpere (sammen 

med HJV) uden de større problemer, selvom gæsterne heldigvis strømmede til markedet i tusindtal og det var tydeligt at 

mærke, at vi alle trængte til at komme ud og være sammen igen – og også at kunne gå til marked sammen.  

Til generalforsamlingen i år er vi i den situation, at VGF’s formand siden 2011, Brian Madsen, trækker sig fra bestyrelsen, da 

han og Jane flytter til Middelfart. Det betyder, at der på generalforsamlingen skal vælges seks personer, tre til bestyrelsen 

(nuværende bestyrelsesmedlemmer Hans A. Jensen og Carsten Sørensen er på valg i år) og tre suppleanter. Efter valget kan 

bestyrelsen så konstituere sig med en (ny) formand, en næstformand, en kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer.  

Derfor – går du med tanker om at gå ind i bestyrelsesarbejde, så tøv ikke, men stil op på generalforsamlingen i november – du 

kan evt. få mere information ved at kontakte et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, se link: Bestyrelse VGF   

I den nuværende bestyrelse er gennemsnitsalderen ca. 52 år, så vi kunne rigtig godt tænke os, at der var yngre kræfter, som 

ville stille op til valget og som enten bestyrelsesmedlem eller som suppleant hjælpe med at løfte opgaven med at arrangere 

og afholde markedet – også fordi yngre øjne ser andre ting og/eller ser ting anderledes end 52+ øjne gør.  

Tusind tak til hele 6623-området for solid opbakning ifm. markedet 2022 – og ses vi ikke før, så ses vi til 

Vorbasse Marked 2023. 

 

Med venlig hilsen 

Vorbasse Grundejerforening     

http://vorbasse.dk/lokalt/vorbasse-grundejerforening/bestyrelse.html

