
Bestyrelsesmøde Jelling Turist- og 
Handelsstandsforening d. 18.9.2018 
Sted: Sejd - Cafe & Boutique 
Tilstede: Irene Uhrbrand, Allan Madsen, Ole Grangaard Olesen 
 
Julebelysning: Allan Madsen har i samråd med Niels Kjærgaard udarbejdet en 
ønskeseddel på flere juletræer i Jelling. Med planen vil strækningen fra Kroen over de to 
torve og ned til Runecentret blive bundet sammen. Kommunen har tilkendegivet at man er 
indstillet på at betale for belysning i ‘midtbyen’. Det betyder at ønsket om at opstille et træ 
ved Rema1000/Vejlevej desværre ikke kan tilgodeses. Der afventes dog formel godkendelse 
fra kommunen. Når godkendelse foreligger kontakter Irene og Allan Anders Kynde 
(lokalredaktør, VAF) for at fortælle om planerne. 
 
Juletræstænding: Dorte Madsen og Henrik Werge står for at arrangere juletræstænding. 
De bevilges - på baggrund af tidligere erfaringer - 10.000,00 kr. (inkl. moms ) som den 
økonomiske ramme for projektet. 
 
Næste BID-møde: Irene u.s. om vi kan være i Sognehuset; alternativt BYGMA eller Prinfo. 
 
SDU projektet (Innovationscampe) Irene kontakter ‘Charlie’ om dels at deltage i 
bedømmelsespanel og dels at donere festivalbilletter til den ‘vindende’ gruppe studerende. 
 
Vi vil søge BID’ et om penge til at dække ‘ekstra’ forplejning m.v., til oplægsholdere, 
ressourcepersoner og paneldeltagere den 8.10.2018. (Ole sender notat til Irene, til brug for 
ansøgning) 
 
Det aftales at arrangementet afholdes på UCL. At kantinen leverer mad hen over dagen (185 
kr.) . Sejd - cafe & boutique leverer aftensmad (burger + øl for 90 kr.) 
 
Flag: Niels Kjærgaard har tilbudt at få renoveret en trailer til at transportere og opbevare 
flagstænger. Inden vi siger ja, kontakter Allan, Bøgelund, for at høre hvad de skal have for at 
vinteropbevare og opsætte og nedtage stængerne ved hhv forår og efterår. Allan afklarer 
med Niels hvor flagene/vimplere hidtil har været opbevaret - og finder ud af om den ordning 
der måtte være kan fortsætte. 
 
Forsøgs P-Skiltning: Ole kontakter Bøgelund, for at få dem til at opsætte skiltene fredag før 
efterårsferien og at nedtage dem mandag efter efterårsferien. Der anvendes de samme 
skilte og den samme placering som i sommerperioden. 
Bestyrelsen noterer sig i øvrigt med baggrund i Kroens vurdering på BID mødet om hvordan 
skiltningen har påvirket deres omsætningstal. Dvs. at JT&H’s forestilling om at p-pladsernes 
pladsering faktisk har en betydning for handelslivet. 
 
Næste møde: 10.10 kl. 19.00.  
 
Referent: Ole G 


