
Der har i begyndelsen af året været afholdt nytårskur for ”boblerne”. Boblerne er dem, der sammen med 

kontorholdet og bestyrelsen står med ansvaret for de forskellige afdelinger af markedet.  Det blev en rigtig 

hyggelig aften med god mad og vin. Som gæstetaler havde vi inviteret Henrik Pedersen fra Owen Luft i 

Nordenskov. Henrik fortalte om den historiske udvikling af Owen Luft, og om deres arbejde med frivillige 

hjælpere. Det er vores plan at gentage nytårskuren igen til næste år. 

Salget af stadepladser til markedet 2014 er godt i gang. Vi har, igen i år, fået rigtig mange bestillinger fra 

dem, der var med sidste år. Salget foregår på den måde, at de der deltager på markedet, får tilbudt samme 

plads året efter. Ønsker de ikke at deltage, sletter vi dem af listen, og vi går i gang med ventelisten. I runde 

tal er det ca. 10% af vores stadepladser, der på den måde skifter hænder fra år til år. De første meldinger, 

fra Ejvind Hof der står for bookningen,  tyder på, at det igen i år bliver muligt at melde alt udsolgt, når vi 

nærmer os markedet. Ja faktisk er der lige nu flere tilmeldte end sidste år på samme tid. 

På samme måde som med kræmmerne og smådyrshandlerne sender vi ca. 10 marts invitationer ud til vores 

faste campister.  

Musikprogrammet til marked er stadig i støbeskeen. Der er sat navne på en del, men de endelige 

kontrakter er ikke underskrevet endnu. Det eneste vi indtil nu kan røbe er, at programmet kommer til at 

bestå af nye og gamle kendinge af markedet. Programmet vil løbende blive præsenteret på Vorbasse 

Markeds facebookside. Efter vores mening er det en oplagt måde at skabe nyheds flow på markedets 

facebookside. Vi offentliggør også programmet på denne hjemmeside. 

Hvis du har interesse for markedet, vil vi i det hele taget anbefale, at du følger markedets facebookside. Her 

vil man kunne se, at især Jeppe Donslund er hurtig på tastaturet, og altid sober i sine indlæg og 

kommentarer på både stort og småt. Tak for et godt stykke arbejde Jeppe, bliv endelig ved. 

Vi har igen i år en aftale med Billund Kommune om snerydning i Vorbasse by. Der har været en del 

udfordringer med den opgave, da der har været nye personer på snerydningen. Kommunen erkender, at 

der har været opstartsproblemer med de nye folk. Kommunen har lovet, at de nu er blevet oplært og 

vejledet endnu en gang. Så skulle vinteren vende tilbage, håber vi meget på, at opgaven løses bedre, end 

den blev i begyndelsen af denne vinter. Vi kan oplyse, at vi som plaster på såret, har fået lidt rabat, på det 

arbejde der er blevet udført indtil nu. 

Vi har arbejdet med vores smertensbarn ”Ung- og Familiecamping”. Vi strammer op og øger antallet af 

vagter i aften- og nattetimerne. Hvis ikke vi får ro på denne campingplads, kan det være sidste gang, vi ser 

den. Vi vil slå ned på de få uromagere, der ødelægger det for de mange.  Om nødvendigt vil vi smide 

uromagerne ud af pladsen.  

Vi håber naturligvis, at det øgede beredskab og lidt informationsmateriale og høflig vejledning, vil få de 

unge mennesker til at opføre sig bedre. I et forsøg på at undgå for meget uro, har vi valgt at åbne senere på 

denne campingplads. Den åbner i år først om onsdagen i markedsugen. Åbningstider og ordensreglement 

for campingpladserne kan findes på markedets hjemmeside. 

Ellers er tiden fra sidste nyhedsbrev og frem til nu blevet brugt på at genforhandle kontrakter og finde nye 

leverandører. F.eks. har vi på grund af leverance- og forsikringsproblemet med leverandøren af kontor- og 

toiletvogne i 2013 stoppet samarbejdet. Forhåbentlig vil den nye leverandør blive vores faste 



samarbejdspartner fremover. Men erfaringsmæssigt er det klogt at lave etårige aftaler, første år man 

afprøver en ny leverandør, især når der er tale om store opgaver. 

Vi har set på indretningen af det store musiktelt. Lige nu er det planen at flytte scenen op i den ende, der 

vender op mod markedsinformationen. Samtidig ændrer vi barernes layout, så der ikke er så mange hjørner 

på dem.  Arbejdet med at forbedre barerne har vi lavet i samarbejde med Royal Unibrew, der er vores faste 

leverandør af øl og vand. Er der nogen, der ved noget om, hvordan man hurtigst og nemmest får 

ekspederet øl over disken i et festtelt, så må det vist være folk som dem.  

Men som altid, når der laves nye tiltag, er det sandsynligvis nogen, der er skeptiske. Men i bestyrelsen og 

hos Royal Unibrew er der enighed om, at antallet af kringelkroge på barerne har taget overhånd. Derfor har 

vi strømlignet barerne og samtidig gjort dem lidt mindre.  

Vi er ved at se på, om det er muligt at lave en mad- eller snackbar i teltet. Det er vigtigt, at det ikke er en 

direkte konkurrent til boldklubbens pølsetelt, men dog en mulighed for vores gæster til at få lidt fast føde i 

teltet. Så er der også mulighed for, at de drikker en øl og en vand mere, når de kan få stillet sulten. 

Endelig kan vi oplyse, at vi har set på muligheden for at forny Vorbasse Markeds hjemmeside. Det første 

tilbud vi fik på opgaven så uhyre spændenden ud. Desværre var prisen tilsvarende høj. Vi fortsætter 

arbejdet, og håber, vi kan finde en anden og billigere måde at forbedre siden på.    

Med venlig hilsen  

Vorbasse Grundejerforening 

 

 


