Nyhedsbrev

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig: Brian Madsen er formand; Karsten Knudsen
næstformand; Jeroen Schotemeijer referent; Sten Jacobsen kasserer og Gunnar Jensen, Sally Askjær og
Lilly Jørgensen er menige bestyrelsesmedlemmer. Gunnar Jensen er valgt som grundejerforeningens
repræsentant i Vorbasse Fonden.
Der blev igen i år afholdt nytårskur for boblerne. En hyggelig aften på kroen med lidt godt at spise og drikke.
Jørgen Møller fra Den Dynamiske Landsby var aftenens gæste‐underholder. Jørgen Møller fortalte lidt om
frivilligt arbejde og om processen med at lave en ansøgning via Billund kommune. En ansøgning på ikke
mindre end 1.9 mio. kr. fra staten til udvikling af Vorbasse. Ansøgningen og et fyldigt referat om processen
kan ses på vorbasse.dk.
I en helt anden prisklasse end ovenstående kan det nævnes, at grundejerforeningen har indkøbt et par
ænder til gadedammen. I løbet af 2014 faldt bestanden til kun én enkelt and. Og for at denne and, som er
af hankøn, ikke skulle kede sig ihjel, har vi nu anskaffet et par nye ”hunænder”. Så forhåbentlig kan vi se
frem til ællinger i løbet af 2015.
Bestyrelser vil i år se på muligheden for at få et nyt og bedre springvand i gadedammen. Det gamle er
efterhånden lidt sølle, og vi synes det er på tide at forny det. Vi vil også se på muligheden for en
foderautomat til ænderne, så vi ikke er afhængige af, at der lægges foder ud til ænderne hver dag år rundt.
Foreningens hjemmeside har fået et ansigtsløft. Se den på www.vorbasse‐marked.dk. Jeppe Donslund har
været hovedmanden på projektet. Han har efterhånden en del erfaring med foreningens hjemmesider, da
han også har været manden bag de foregående. Jeppe er hurtig på tasterne, og finder du fejl eller andre
rettelser, som du kunne tænke dig blev ændret, er du meget velkommen til at sende en mail til:
post@vorbasse‐marked.dk
Bestyrelsen har drøftet anskaffelse af et antal hjertestartere til 6623 Vorbasse. Vi har opnået et super flot
resultat i sidste regnskabsår, og vi er enige om, at noget af fortjenesten hurtigt skal komme borgerne i
Vorbasse til gode. Derfor er det beslutte at anskaffe fire hjertestartere, som vil blive placeret i Vorbasse by,
Skjoldbjerg, Fitting og Nebel. Herefter vil der ikke være langt til den nærmeste hjertestater, hvis behovet
skulle opstå.
Der er nu ca. et halvt år til markedet, og kontoret er klar til at sende invitationer ud. Ventelisten er fyldt
med ansøgere, så vi tør godt sige, at vi igen i år vil får udsolgt på kræmmermarkedet.
Til sidst et lidt forsinket: Godt nytår

Bestyrelsen, Vorbasse Grundejerforening

