
 
Bestyrelsesmøde 09.09.19 
Tilstede: Irene Uhrbrand, Bjarne Siersbæk, Allan Madsen, Ole Grangaard Olesen 
Gæster under pkt 1: Karen Vognsen, Ketty ?, Niels Kjærgaard 
 
 
Julemandens værksted: 

- Arrangementet flyttes til Kgs. Jelling. 
- Afholdes i weekenden 7. + 8.12 i tidsrummet 10.00 til 14.00. 

- Bjarne Siersbæk ændrer opslaget på Jellingguiden. 
- Areal: Salen foyeren og kantine området står til rådighed for projektet. 
- Der inviteres foreninger til at have stande. De der opkræver betaling kan ikke få 

materiale omkostninger dækket. Stadeleje er gratis for foreninger. 
- Kommercielle virksomheder med stande, betaler en mindre stade leje. 
- JTH deltager med en infostand og et ‘beachflag’ + foldere.  
- Markedsføring: 

- Artikel i VAF (inv. Anders Kynde); 0 - kr 
- Jellingguiden, 0 kr. 
- Kampagne på City Info, 0 kr 
- FB opslag, 0 kr 
- Værdiseddel/ Julemandspenge i ‘godteposerne’ ved Juletræstændingen som 

giver adgang til køb på ‘Julemandens Værksted’! (Anden løsning kan også 
være en mulighed) Vigtigt at vi bruger Juletræstændengen til at markedsføre 
Julemandens Værksted som et JTH arrangement. (anslået 6.000 kr hvis 
værdien sættes til 20 kr pr værdicheck/Julemandspenge) 

- Økonomi: Handelsstandsforeningen har ca 40.000 kr som rest på BID midlerne. 
Nogen midler skal bruges på  Juletræstænding, nogen midler skal bruges på 
værdichecken / Julemandspenge! 

- JTH har behov for at vide hvor meget Julemandens Værksted har brug for til 
gennemførelse af dagen. 

 
Synlighed af foreningen: 

- Stickers bestilles i 100 eksemplarer (lille postkort format) 
- Brochuren, - korrekturlæses evt. af Srdjans tekast mand. Allan forespørger. Der 

ønskes et format og en kvalitet som til Mei Vakantie brochuren. Der bestilles 500 
eksemplarer. 

- Der anskaffes 2 role ups med bl.a. JTH’s logo og en opfordring til støtte. Der påføres 
mobilpay nummer. 

- Allan og Bjarne aftaler at mødes for at tjekke op på cvr i kommunen. Ser om listen på 
Jellingguiden.dk er up-to-date. Vurderer om de alle skal have tilsendt/udleveret via 
personlig kontakt en brochure med opfordring til medlemsskab. 

‘ 
Andet: 



- Bjarne S. får login kode til at kunne læse og sende på foreningsmailen. 
- Bjarne . refererede fra Vejle Erhvervs arrangement om detailhandlen i Vejle 

Kommune. 
- Irene orienterede om deltagelse i møde om udviklingsplaner for området ved 

Anesminde. 
- Irene tjekker op på medlemslisten i forbindelse med udsendelse af ‘JTH’s Julehilsen’ 

til byens borgere. 
 
Referent 
Ole Grangaard Olesen 


