
Markedet 2016 er for længst overstået, og vi er sammen med revisoren ved at lægge sidste hånd på årets 

regnskab. Det er stadig for tidligt at sige, hvor godt det er gået økonomisk. Men vi kan da fortælle, at vi igen 

havde udsolgt på kræmmerpladserne. P-pladserne har over en bred kam meldt tilbage, at antallet af 

parkerede biler er på niveau med de foregående år. 

Alle der er interesseret i en lidt dybere gennemgang af dette års marked og regnskab, er meget velkomne 

til at møde op på generalforsamlingen, der afholdes tirsdag d. 29. november kl. 19.00 på kroen. Straks efter 

regnskabet er godkendt, vil regnskabet blive offentliggjort her på vores hjemmeside.  

I bestyrelsen er Sally Askjær og Sten Jacobsen på valg i år. Begge genopstiller, men det skal ikke forhindre 

andre I at opstille. Alle er velkomne til at komme med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer på 

generalforsamlingen, dog skal den foreslåede være spurgt om han / hun ønsker det.  

I intern revision, er det i år Jim Trøllund, der er på valg. Jim modtager genvalg, men også her er alle 

naturligvis velkomne til at opstille nye kandidater.  

Der er på nuværende tidspunkt afholdt en lang række evalueringsmøder i de forskellige udvalg for 

markedet 2016. Den helt overordnede tilbagemelding fra disse møder er, at markedet er forløbet meget 

tilfredsstillende. 

Desværre oplevede vi år et dødsfald på markedspladsen. Torsdag aften faldt Claus Brun om. Der blev ydet 

førstehjælp med det samme af snarrådige gæster på pladsen. Beredskabet blev alarmeret, og var fremme 

efter få minutter. Men desværre var det umuligt at redde Claus’ liv. Selvom dødsfaldet ikke havde årsag i 

markedet som sådan, satte episoden en stor dæmper på stemningen og humøret.  

Planlægningen af næste års marked er allerede nu så småt ved at blive sat i gang. Vi har som altid 

kontrakter, der skal fornys. I år er der bl.a. forhandling af ny kontrakt med tivoli og Royal Unibrew. To 

vigtige leverandører til markedet.  

Grundejerforeningen har sidste år overført 300.000 til fonden og i år har vi forhøjet det til 400.000. Det er 

vigtigt for Vorbasse Grundejerforening, at de værdier der skabes som følge af Vorbasse Marked, løbende 

tilfalder byen. Det er med den begrundelse, at vi igen i år har forhøjet beløbet. Vi har i de sidste 3 år 

overført hhv. 200-, 300- og nu i år 400.000. 

Bestyrelsen vil gerne takke kontorholdet, boblerne der leder de enkelt underudvalg, og alle de frivillige for 

en super flot indsats igen i år. Vi kan allesammen være stole af os selv. Det er helt ufatteligt, hvad vi i 

Vorbasse og omegne er i stand til at stable på benene år efter år. TAK 


