Nyhedsbrev – September 2015

Vorbasse Marked 2015 er gennemført, og som altid var det en succes med mange glade gæster. Der var et oplagt
Tivoli, et super, alsidigt underholdningsprogram, mange heste og engagerede kræmmere. Sidst men absolut ikke
mindst havde vi et super, godt arbejdende hold af frivillige og foreninger fra nær og fjern. 1000 tak for en meget flot
indsats. Det er imponerende, at vi, under det pres markedet giver, er i stand til at holde humøret så højt alle dage.
Man skal passe på med at rose nogen frem for andre, men nu gør vi det undtagelsesvis. Havde vi ikke et så positivt
og hårdtarbejdende hold af pensionister, så var der godt nok mange af os, der ville komme til at arbejde på tom
mave og gå sultne i seng. Men her i Vorbasse har vi en meget aktiv pensionistforening, der passer godt på os, og det
er vi mange, der sætter stor pris på.
Grundejerforeningen har efter markedet holdt evalueringsmøder med foreninger og frivillige. Det altovervejene
indtryk er, at det har været et super, fint marked. 2015 er det mest besøgte marked i mange år. Det er både
beredskabets og vores egen vurdering. Det store antal gæster skabte en del problemer med trafikken gennem byen,
og flere p‐pladser var i perioder helt fyldte.
Det økonomiske resultatet for Grundejerforeningen er endnu ikke gjort op. Vi kan godt love, at der igen i år er skabt
værdier, som vil komme Vorbasse Marked og byen til gavn. Regnskabet vil blive fremlagt og gennemgået på
generalforsamlingen d. 30 november på Vorbasse Kro. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil deltage.
Siden sidste nyhedsbrev har vores havemand fået styr på bedene ved Æ’Gåedhus og parken omkring Krigshavnen. Et
rigtig flot arbejde, som er med til at skabe et positivt indtryk af byen.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på nedrivning af det gamle missionshus. Når missionshuset er revet ned, vil grunden
blive lagt ud i græs. Arbejdet forventer vi gennemført i år, og vi håber, nedrivningen vil være med til forskønnelse af
byen.
Grundejerforeningen har også planer om at istandsætte Krigshavnen. Muligvis skal Krigshavnen tømmes for vand, så
det slam, der har hobet sig op i årenes løb, kan bortskaffes. Stensætningen rundt om søen skal genetableres, hvor
stenene er faldet ned. Såfremt Krigshavnen tømmes for vand, vil vi sandsynligvis få et problem med rotter! Vi vil
derfor melde ud her på hjemmesiden, når arbejdet er datosat, så byens borgere får mulighed for at tage deres
forholdsregler.
Desværre har Grundejerforeningen modtaget et brev fra kommunen, der meddeler, at snerydningen i Vorbasse by
ophører. Kommunen må ikke længere udføre opgaver for private. Det er en rigtig ærgerlig udvikling. Der er ingen
tvivl om, at kommunen er den, der billigst kan løse opgave. De har det materiel, der skal til for at løse opgaven, og de
er alligevel i byen, når det sner, idet de naturligvis skal rydde for sne på kommunens områder. Men lov er lov, og det
kan vi ikke ændre på. Vi leder efter et privat firma, der kan overtage opgaven, så borgerne i byen skulle helst ikke
komme til at opleve nogen forringelse.
Markedsfesten er i morgen lørdag, d. 19. i Vorbasse Fritidscenter. Maden kommer fra Vorbasse Kro. Aftenens
husorkesteret er Alley Cats, underholdningen er Elvis kopi ved navn Mike Andersen og i mødelokalet er det DJ
Thomas Hansen. Vi håber, at alle får en rigtig hyggelig aften.
Vi vil med markedsfesten sige byen tak for et godt marked.
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