
Bestyrelsesmøde 4.11.2019 
Sted: Gorms Hallen 
Tilstede: Irene Uhrbrand, Allan Madsen, Bjarne Siersbæk, Ole Grangaard Olesen 
Gæster: Thomas Sohn, Preben Lau begge KNKCancer, Jelling 
 
Opfølgning: 
 
FB kurset var en stor succes. 9 virksomheder var repr med 12 personer i alt. 
Stickers (medlem): Færdige og trykt. 
Stickers (mobile pay): Færdige og trykt 
Rolls-up: Færdige og trykt. 
Brochure: mangler sidste korrekturlæsning derefter klar til trykken. 
 
Juletræer: 
 
De ekstra juletræer har vi frasagt da kommunen vil have at vi skal betale af BID midler. Irene 
undersøger om vi selv må sætte træer i hullerne og trække strøm fra kommunen. 
Etablering af juletræs’hul’  ved Runecentret bliver ikke til noget har kommunen oplyst. 
 
Økonomi: 
 
Foreningen har 130.000,00 kr som indestående. 
Vi har fået dækket udgifter til ‘Forår i Jelling’ via BID midler. 
Der er søgt midler tilat dække udgifter til bannere vedr. Jellingguiden.dk. 
Der er søgt midler til afholdelse af FB kurset. 
Der er usikkerhed om hvordan procedurerne er omkring BID midlerne. Irene kontakter 
Marina fra direktionskontoret og beder om råd! 
Vedr. forplejning ved bestyrelsesmøderne. Gorms Hallen sender faktura på kaffe og kage til 
møderne. 
 
Pyloner (Jelling Heritages projekt: Kunstspor): JTF opbevarer dem mod at kunne tilbyde 
udlån til medlemmerne i lighed med boder, bålfad, skilte. Irene kontakter Jesper på 
Bøgelund. 
 
Juletræstænding: Henrik Werge står for arrangementet. Foreslår at han samarbejder med 
Kristina fra Rema 1000 om opgaven. Julemanden synes vi bør findes i Østerbyen. Transport 
evt. cykeltaxierne fra Højagercentret. Kontakt evt. Trine Gudin Petersen, 
Aktivitetskoordinator, Højagercentret. trped@vejle.dk. Hun ved sikkert hvem der står for 
cykeltaxierne. 
 
Julemandens værksted: Vi tror det er på skinner. JTF vil have en stand hvor man kan melde 
sig ind i foreningen og/eller betale støttebidrag til foreningen. Ole udformer 
indmeldelsestalon. 

mailto:trped@vejle.dk


Jelling Børnefestival, 202: 
 
Mødtes med KNK Cancer med henblik på organisere Jelling Bønefestival sammen med 
dem. KNK Cancer vil rigtig gerne være med, men magter ikke pt. at stå for den overordnede 
koordinering. 
Bestyrelsen besluttede at overveje at købe sig til at få organiseret Børne festivallen. Vi har et 
muligt emne. Mulighederne undersøges! 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
 
11.11.19, kl. 19.00 
09.01.20 kl. 20.00 
06.02.20 kl. 20.00 
03.03.20 kl. 20.00 
 
Generalforsamling: 
 
24.03.20 kl. 18.00. 
 
 


