Nyhedsbrev – april 2015

Grundejerforeningen har igangsat et arbejde med at sælge sponsorater og reklameaftaler. Vi har i den
forbindelse afholdt et møde og haft sparring med sponsorafdelingen for fodboldklubben FC
Midtjylland. En super professionel afdeling, der ved, hvad der kan sælges, og hvad et brand er værd. På
mødet fik vi et indtryk af, hvordan opgaven kan gribes an, og hvad Vorbasse Marked er værd som
brand. Det er planen, at der på sigt skal være op til tre hovedsponsorer og en række større og mindre
sponsorer, der kan markedsføre sig via bannere o.l. på markedspladsen.
Arbejdet er tungt her det første år, men vi forventer os på sigt, at det kan give et pænt tilskud til
driften. Pengene, der kommer ind via det nye tiltag, vil blive brugt på at forbedre og udvikle markedet.
De nye indtægter vil naturligvis også kommer Vorbasse by og opland til gavn på samme måde som
vores øvrige indtægter.
Apropos det med til gavn for byen, så kan vi fortælle, at Krigshavnen er ved at få et større ansigtsløft. Et
gammelt træ er fældet, og omdannet til en skulptur. Dette arbejde har Aksel Okholm stået for. Buske og
bede bliver gået grundigt efter, så parken ved Krigshavnen igen kan kommer til at fremstå fra sin bedste
side. Arbejdet udføres af Kragelund Planteskole, som også vil gå bede og haven omkring Æ’Gåedhus efter i
sømmene.
Når arbejdet, med at renovere Krigshavnen og haven omkring Æ’ Gåedhus, er på plads, kan vi byde en ny
havemand, Hans Mateman, velkommen. Hans vil også passe bede & haven omkring Æ’Gåedhus og ved
Labristenen.

Bestyrelsen har besluttet, at der gives en ekstra gave til Vorbasse Fonden på kr. 100.000. Årsagen er, at
vi i 2014 tjente mange penge, og vi ved, at bestyrelsen for Vorbasse Fonden vil sørge for, at pengene
vil blive brugt i 6623 til gavn for Vorbasse og omegn.
Grundejerforeningen kan meddele, at der igen i år vil blive udsolgt på kramstadepladserne. Der er
udsendt indbydelser til kræmmerne fra sidste år. En stor del af kræmmerne har takket ja, og kommer
igen i år. Vi har en betydelig venteliste af nye kræmmere, så Ejvind, der stå for denne del af markedet,
er meget fortrøstningsfuld, og tør godt love, at der bliver udsolgt igen i år.
Samtidig med at dette nyhedsbrev er skrevet, har vi indkøbt knust asfalt, til en rigtig god pris, til forbedring
af veje og andre områder på markedspladsen.
Vi kan nu løfte sløret for store dele af underholdningsprogrammet til det kommende marked. Vores gamle
husorkester YO-YO vender tilbage, og det giver 100 % garanti for fest i ølteltet både torsdag og fredag. Hit
med 80'erne kommer lørdag aften i ølteltet, og laver den vildeste fest. Pubben får besøg af fantastiske
Alleycats alle 3 markedsdage. Der arbejdes stadig på de sidste navne til underholdningen i teltene, men vi
kan godt garantere, at det bliver godt.
Havetraktortræk var på programmet for første gang sidste år, og det blev en kæmpe succes. Vi er derfor
glade for, at vi igen kan præsentere havetraktortræk i forbindelse med Vorbasse Marked.

Til sidst kan vi oplyse, at der i disse dage arbejdes med at udjævne de værste huller på hestepladsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vorbasse Grundejerforening

