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Vorbasse marked 2018 er vel overstået. Helt overordnet blev det et forrygende marked. Vi kender endnu ikke de
økonomiske resultater, men vi har en klar forventning om, at markedet igen i år vil kaste et pænt overskud af sig.
Målt på de store punkter, så var kræmmerpladserne udsolgt, der kom rigtig mange heste, parkeringspladserne var
godt belagt og salget i restaurationsafdelingen var på højde med tidligere markeder. Godt vejr, meget få problemer
for politi og vagter, kun en enkelt ambulance kørsel, ingen brande og et normalt antal behandlinger i samaritter
teltet.
Det var også vores indtryk, at trafikken til og fra byen forløb uden de helt store problemer. Og på trods af politiets
mange spritkontroller i markedsdagene, kan vi med glæde konstatere, at der i år ikke blev standset bilister med
alkohol eller narkotika i blodet.
Dem der vil høre en mere detaljeret gennemgang af økonomien for markedet, kan som altid få dem på
grundejerforeningens generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i år på Vorbasse Kro d. 27. november. Hvis
du ikke kan deltage på generalforsamlingen, kan det godkendte regnskab ses på foreningens hjemmeside efter
generalforsamlingen.
Et godt marked kan kun opnås ved, at vi er mange der hjælper. En stor tak skal derfor lyde til boblerne, alle de
frivillige, alle de deltagende foreninger og alle vores samarbejdspartnere. Igen i år var det helt fantastisk så fint
tingene forløb og alle var gode til at samarbejde og ydede en super fin indsats. Godt humør og stor viden og
entusiasme gør det til en fryd at gennemføre markedet.
Vi vil også sige tak til alle de journalister og tv-hold vi havde på besøg i år. Der var igen i år masser af positiv omtale.
Den største og mest sete omtale er jo nok den, DR1 stod for. En times direkte tv fra markedspladsen krydret med
diverse optagelser, lavet op til markedet. Lindy (kendt fra ”Rigtige mænd”) og Degn (ham den lange fra TV) leverede
et fantastisk flot tidsbillede af Vorbasse by og marked. En udsendelse lavet med et lille glimt i øjet og bestemt ikke
uden humor.
Fremtiden er lys og vi kan glæde os til de kommende markeder. Men der er også udfordringer, der kan skimtes ude i
fremtiden. Bestyrelsen ved nemlig allerede nu, at vi til generalforsamlingen skal tage afsked med to fra bestyrelsen,
idet både Gunnar Jensen og Lilly Jørgensen stopper.
Gunnar har sammenlagt været med i 25 år og Lilly har været med i 7 år. At Gunnar og Lilly stopper, er ikke et udtryk
for, at de trætte af at være i bestyrelsen. Det er mere et udtryk for at de begge nu mener det er tid til at nye fok får
mulighed for at byde sig til. Det skal også nævnes, at både Gunnar og Lilly har tilkendegivet, at de også til næste år vil
være med som hjælpere, så deres store viden vil på ingen måde gå tabt, men vil blive overdraget til de nye der tager
over.
Når vi allerede nu ved, at to stopper, er det vigtigt, at byens foreninger og alle grundejere, gør sig nogle tanker om,
hvem der kan overtage de to ledige pladser. Bestyrelsen ser boblerne som oplagte emner til bestyrelsen. Men det er
ABSOLUT ikke et krav, at man har været med i bobler gruppen. Alle der brænder og har lyst til at være med, der hvor
beslutningerne tages, skal være rigtig hjertelig velkommen til at byde sig til.
For mangfoldighedens skyld vil det være super fint, hvis yngre kræfter vil byde sig til. Markedet besøges af alle slags
mennesker gamle, midaldrende og unge. Derfor vil det være fint, hvis vi fik en eller flere ind i bestyrelsen, der kunne
være talsmand for de unges ønsker og har en ide om hvilke forventninger de har til Vorbasse Marked.
Gå i tænkeboksen allerede nu, og kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du selv ønsker at stille op. Hvis du har
nogen du mener, vil være oplagte emner, kan det også være en god ide, at du kontakter dem inden
generalforsamlingen, så de kan nå at overveje, om de vil sige ja til at stille op. Bliver man overrasket på
generalforsamlingen ved at se sit navn på forslagslisten til nye bestyrelsesmedlemmer, har mange nok en tendens til
at takke nej. Også selvom de måske godt kunne se sig selv i bestyrelsesarbejdet, hvis de lige fik lidt tid til at overveje
det.
Med venlig hilsen
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