
Referat fra Generalforsamling i Jelling Turist‐ 
og Handelsstandsforening den 22.3.2017. 
 

Valg af dirigent: 

‐ Valgt blev Conny Bæk Hansen, der kunne konstatere at mødet var lovligt indvarslet. 

 

Formandens beretning: 

‐ Se vedlagte. 

Formanden gennemgik bestyrelsespunkter gennem året. Herunder blev centerbyernes repræsentation 

og mulige opgave i en ny styregruppe nedsat på foranledning af Vejle kommune kommenteret. Via 

dette samarbejde vil det blive muligt at få del i kommunale midler til støtte (BiD) for 

erhvervsfremmende projekter efter konkrete ansøgninger. 

Derudover blev fremhævet fortsat fokus på:  

1. Sammenbinding af byen både geografisk og gennem bred repræsentation ved deltagelse i udvalg 

mv.. 

2. Skiltning i byen. 

3. Bedre kommunikation til og mellem medlemmer mv (hertil ventes meget af hjemmesiden) 

  Der var følgende supplerende oplysninger på baggrund af spørgsmål: 

  VK forventer at opstille 4 informationsskilte i løbet af foråret. Prisen er 100.000 kr (25.000 pr. stk). De 

  har endnu ikke den fulde finansiering i hus. Så der er et forbehold for om det lykkes at få opstillet alle 

  4. 

  Kommunen ønsker at der opstilles 2 elektroniske (interaktive) informationsskilte. Udfordringen er dog 

  prisen på disse skilte. Hvornår det sker er derfor usikkert. 

  Formandens beretning blev godkendt! 

Kasserens beretning: 

‐ Regnskabet vedlagt. 

Overordnet giver regnskabet udtryk for et stort negativt resultat. Dette er dog ikke virkeligheden, idet 

regnskabet sammenholdt med foregående års regnskab afslører at JTH i 2015 fik tildelt en del store 

sponsormidler som knyttede sig til udgifter der først blev afholdt i 2016. Endvidere blev der i 2016 

afholdt udgifter til spejderne for flaghejsning gennem en 5 årig periode. Dette var således en udgift der 

burde have  været afholdt over den foregående fem års periode. Modregnet disse faktorer blev 

resultatet for 2016 ‐ svarende til resultatet i 2015. 

Revisorerne godkendte regnskabet uden bemærkninger. 

Forsamlingen anbefalede at kommende års regnskaber suppleres med skriftlige noter vedlagt 

regnskabet. 



Der er pt. 29 medlemmer. Dette er en netto fremgang på 3 medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen indstiller: 

1.  uændret kontingent for 2018. 

2.  ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for det resterende år regnet fra den først 

kommende første efter indmeldelse. (en vedtagelse forudsætter en vedtægtsændring) 

Baggrund: 

Bestyrelsen har overvejet et differentieret kontingent system, men har vurderet at ulemperne ved at 

differentieret kontingentet overstiger fordelene. 

Bestyrelsen vurderer at det største problem, ud af flere, ved et differentieret kontingent system, knytter sig 

til vanskelighederne ved at skabe gennemsigtighed i spørgsmålet om hvem der hører til i ’hvilken kasse’. 

Risikoen kan være, at det afføder unødige konflikter, som kan være med til at splitte foreningen. 

Supplerende oplyser formanden at kontingentet for JTH er det laveste når man sammenligner sig med de 

øvrige centerbyer. 

Forsamlingen besluttede:  

1. Uændret kontingent for 2018  

2. Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for det resterende år regnet fra den først 

kommende første efter indmeldelse. (en vedtagelse forudsætter en vedtægtsændring) 

 

 

 

Forslag til vedtægtsændring: 

 

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender at nuværende §3. Kontingent : 

§ 3. Kontingent. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingent. Kontingentet betales forud og opkræves hvert år 
inden udgangen af februar måned, 
Ved indmeldelse betales fuldt årligt kontingent for det pågældende år, uanset hvornår indmeldelsen sker 
i det løbende år. 
Ved udmeldelse har et udtrædende medlem ikke krav på refusion af betalt kontingent. 
Når et medlem er i restance, og kontingentet herefter ikke betales inden 14 dage efter påkrav, kan 
vedkommende slettes som medlem af foreningen. Bestyrelsen træffer afgørelse herom. 
 
Ændres til : 
 



§ 3. Kontingent. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingent. Kontingentet betales forud og opkræves hvert år 
inden udgangen af februar måned, 
Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent fra den efterfølgende første i en måned.  
Ved udmeldelse har et udtrædende medlem ikke krav på refusion af betalt kontingent. 
Når et medlem er i restance, og kontingentet herefter ikke betales inden 14 dage efter påkrav, kan 
vedkommende slettes som medlem af foreningen. Bestyrelsen træffer afgørelse herom. 
 
Begrundelse: 
Bestyrelsen vurderer, at det nuværende krav om at betale fuldt kontingent, for hele året, ved 
indmeldelse midt på året, gør, at nogen holder sig tilbage med at indmelde sig. 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
Birgit Wiberg og Ole Grangaard Olesen var på valg. De ønskede ikke genvalg. 
Følgende blev valgt: 
 
Bjarne Madsen, Jelling Kro 
Bjarne Andersen, Jelling Bryghus 
 
Ole Grangaard Olesen og Birgit Wiberg accepterede valg til henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

 
 
Valg af revisorer: 
 
Thomas (realmæglerne) og Jonna Kjærgaard accepterede genvalg. Genvalgt. 
 
Åbent punkt: 
 
Den nye hjemmeside. 
 

Ole Grangaard Olesen gav en orientering på bestyrelses perspektiver i forhold til denne. 
 
JT&H har været med fra starten. Foreningen gav et tilskud til at få lavet en minirapport der fik titlen: 

ALLES Jelling! Faktisk en meget god beskrivelse af hvad Jelling er for et fænomen. Jelling er nemlig 

fælleseje! Med alle de hensyn som det afstedkommer! 

Foreningen har endvidere bidraget med arbejde og input. Bl.a. har det været vigtigt for os: 

‐ At løsningen blev en responsiv hjemmeside og ikke en app (f.eks. a la ’Min Landsby’) 

‐ At hjemmesiden fik tilstrækkelig med ’svung’. F.eks. har foreningen stået for det synspunkt, at 

hjemmesiden ikke blev en lokalside fokuseret på vores eget ’brøndvand’,  men en side der gør 

det lokale fremstilles som en attraktion, som er en attraktiv ud ad til. 

‐ At hjemmesiden blev sikret en driftsindtægt fra starten. Foreningen har stået for at opkræve 

betaling for at benytte hovedsidens kalenderfunktion. Både for at skabe en holdning til at den 

funktion repræsenterer en handelsværdi – og fordi det sammen med annoncesalg kan være 

med til at generere nogle driftsindtægter, som både kan bruges til, at tilkøbe yderligere 

funktioner og kan bruges til at honorere ydelser til de der trækker det store læs. 



‐ JT&H har et stort ønske om at hjemmesiden, så hurtigt som muligt får etableret hovedsiderne 

på forskellige sprog. 

 

Fakta om hjemmesiden: 

Siden hedder www.jellingguiden.dk. Navnet har Prinfo meget generøst stillet til rådighed for os. Tak for 

det! 

Siden er blevet udviklet af ’Lukic’ , et lokalt og meget dygtigt webfirma. Der blev indhentet forskellige 

tilbud. 

Etableringen af siden er blevet støttet med 50.000,00 kr. af Jelling Sparekasses Fond og af JT&H med 

12.500,00 kr. 

JT&H har endvidere besluttet at reservere 8.000,00 kr. i sit eget budget til uforudsete udgifter, der 

eventuelt kan blive behov for (JT&H ønsker at gøre sin underside til JT&H’s egentlige hjemmeside. 

Derfor er der også etableret en log in funktion for foreningens medlemmer) 

Foreningen har lavet en særlig aftale med Mogens Christensen om at være JT&H’s webredaktør på 

undersiden. 

Mogens har endvidere stillet en hel række fine fotos til rådighed for hjemmesiden. Billeder af 

aktiviteter og hverdagsliv i Jelling. 

WWW.Jellingguiden.dk ventes at gå i luften den 30.4 hvor der vil blive lavet en lille højtidelighed til 

fejring af dette. Måske som led i andre aktiviteter den dag!  

På maillisten/interessenter figurerer 220 adresser! Det er altså et meget stort og omfattende projekt 

hvor succesen i høj grad afhænger af om så mange som muligt slutter op! 

Jellingguiden vil generere nogle indtægter som gør, at den skal momsregistreres. Bl.a. derfor er der 

oprettet et APS, der har lokalrådet som ejer. 

Virksomheden: www.jellingguiden.dk har Bjarne Andersen som direktør (pt. ulønnet). Pt. er Stine Bo og 

Emily Berggreen frivilligt og pt. ulønnede ansatte. 

Virksomheden har en bestyrelse. Søren Fjordside er bestyrelsesformand – og der er 3 – 5 

bestyrelsesmedlemmer. JT & H har en af bestyrelsespladserne. PT er det undertegnede. 

I processen har der været mange forskellige interessenter og videns personer involveret. Tak til dem! 

 
 
Drøftelse af faste aktiviteter: 
 Der var opbakning til at der fortsat satses på 4 traditionelle aktiviteter om året (der var ikke forslg om 
andre aktiviteter): 

a. Sommermarked 
b. Høstmarked 
c. Juletræstændig 



d. Julefrokost i butikkerne. 
 
JTH’s involvering i ’andres’ aktiviteter: 
  Det blev kort drøftet om det er muligt som forening at støtte op om nogen af de aktiviteter der i 
  øvrigt foregår i byen hen over året. Dorte Madsen oplyste at VK har en pulje som man gerne vil 
  betale for at få syet dragter til byens handlende. Således at man f.eks. i forhold til  
  Vikingemarkedet kan være klædt på ’ til lejligheden’. 
 
  Undertegnede fremførte, at der generelt bør være fokus på at JTH overvejer hvordan man som 
  handelsby kan blive bedre til at kapitalisere de mange mennesker der kommer til byen i  
  anledning af konkrete aktiviteter. 
 
Eventuelt: 
  Niels Kjærgaard spurgte, på vegne af spejderne, om det er ok at lade flagstængerne stå i 
  ’hullerne’ fra lørdag til søndag (flaget tages naturligvis ned om natten). Det var der opslutning til. 
 
 
Formanden takkede de fremmødte medlemmer for et godt og konstruktivt møde, som det var en fornøjelse at 
medvirke i! 
 
Referent: 
Ole Grangaard Olesen 
 
Bilag til referatet: 
 
Regnskab med noter 
Formandes beretning 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

   

   


