Som altid på den her årstid er bookingen af krampladserne til det kommende marked i fuld gang.
Der er stor efterspørgsel på pladserne, og rigtig mange kræmmere genbestiller igen i år deres
pladser. Enkelte nye kræmmere bliver der heldigvis også plads til. Vi forventer, at kunne melde
udsolgt om ikke så længe.
Musikprogrammet er ved at være på plads. Også på den kant er der en del gengangere, men også
plads til nyheder. Af gamle kendinge kan vi nævne, KANDIS, YO-YO, Tom Donovan og Alley Cats. Vi
er stolte over at kunne fortælle at L.I.G.A, The Powls, Mike Santis og POB-BOX også er en del af
dette åres musik program. Efterhånden som aftalerne kommer i hus på de forskellige kunstnere,
vil de blive offentliggjort på Facebook og hjemmesiden for Vorbasse Marked.
Vi har udarbejdet en ny beredskabsplan for Vorbasse Marked. Beredskabsplanen revideres hvert
år, men i år er kravene til planen skærpet, og det har betydet, at planen har været gennem en
større fornyelses-/opdateringsproces. Lige nu er den kommende beredskabsplan til godkendelse
ved Politiet.
I forbindelse med arbejdet omkring beredskabsplanen er der opstået et ønske om at afholde
en terrænbordsøvelse. I terrænbordsøvelsen skal relevante myndigheder så som politi,
sikkerhedsvagter, brandvæsen, samaritterne og ledende repræsentanter fra Vorbasse Marked
deltager. Formålet er at afprøve beredskabsplanen op mod et par tænkte beredskabshændelser.
Øvelsen er et rigtig spændende tiltag, der skal være med til at teste planen og klæde os alle på, så
vi kan handle hurtigt, effektivt og korrekt, hvis der skulle opstå en beredskabssituation under
markedet. Det er planen, at øvelsen skal afholdes i juni.
Vore 2 midlertidige campingpladser kaldes Spejdercamping og Vorbasse Markeds Camping. Begge pladser
bemandes af frivillige: Spejdercamping af folk med tilknytning til KFUM Spejderne i Vorbasse og af De
Grønne Pigespejdere også fra Vorbasse. På Vorbasse Markeds Camping er det medlemmer af
Støtteforeningen for Vejen Garden, der passer på vore campister. På begge pladser er der bemanding
døgnet rundt og om natten også af det af os lejede vagtselskab. For at alle kan få en god oplevelse, er der
også i år skærpede regler. Alt dette kan der læses mere om på vores hjemmeside www.vorbasse-marked.dk,
campingpladser

Ud over ovenstående, der alt sammen har med Vorbasse marked at gøre, er der også lidt mere
hverdagsagtige tiltag. Vi forventer at kalke Æ’gaaedehus. Huset trænger til en grundig omgang, og
den omgang er det meningen, vi gir det i år.
Korvetten er blevet malet medens den var i tørdok. Efter sit ophold i tørdokke er korvetten nu
tilbage i sit rette element godt hjulpet på vej af korvetbærerlauget under ledelse af storadmiral
Jens Pradsgaard.
Inden søsætningen kunne foretages, var der behov for at genoprette springvandet, som ubudne
gæster havde lagt ned vinterens løb. Vi har i grundejerforeningen et ønske om at gøre noget ved
søen og springvandet. Sidste år fik parken en omgang, og vi er enige om, at det nu er på tide at
genoprette stendiget og oprense søen.
Missionshuset er fjernet, og der vil blive sået græs på grundet. På sigt skal der laves en have eller
noget andet byforskønnende. Men Grundejerforeningen afventer og ser hvad der kommer af tiltag

i det stor byfornyelsesprogram. Grundejerforeningen vil gerne lade grunden, hvor missionshuset lå,
indgå i byfornyelsen, og sår derfor græs på grunden i første omgang.

