Bestyrelsesmøde JT&H den 12.6.2018
Tilstede: Allan Madsen, Irene Uhrbrand, Ole Grangaard Olesen
A. Meddelelser:
Irene deltager som repræsentant for JT&F i 2 nye fora i Vejle Kommune:
- Erhvervsudvalg, Vejle (Med Borgmesteren (formand) og andre
relevante udvalgsformænd som deltagere)
- Erhverv og uddannelse. Et udvalg for at skabe sammenhængende
indsatser.
B. Bid-mødet den 20.6. 2018:
Hovedemnet for BID mødet er parkering. Der ønskes iværksat nogle
prøvehandliger (skiltning) der kan få virkning allerede fra sommeren
2018. Ved at optimere synliggørelsen og henvisninger til disse pladser,
skabes samtidig et flow op gennem byen:
- Fakta bygningens p-plads
- Ved banen
- Ved UCL
- Ved Bredagerskolen
- Ved Røde Kors Skolen
- Ved Kirken
- Ved Byens Hus + ‘nedenfor’.
Præsentere vores kontakt med SDU om workshop. Finansiere et
borgermøde + en præmiepulje. Vi forestiller os følgende:
1. Tidspunkt: Afvikling af workshop, helst inden efterårsferien. Men
afhænger af hvad der passer SDU bedst.
2. Form: Vi forestiller os, at der arbejdes med 2 dele. 1. del er en dag
hvor de studerende arbejder på baggrund af tre pitch som vi selv
står for - på de tre temaer vi gerne vil have belyst (se nedenfor)
Byens handlede, institutioner og foreninger vil blive bedt om at
stille sig til rådighed for de studerende den pågældende dag.
2. del vil være en afrapportering ved et aftenarrangement for
JT&H’s medlemmer og alle andre interesserede. Alt efter om
BID-mødet vil bevilge et beløb, foreslå vi, at de studerende med

det bedste bud præmieres. Under alle omstændigheder skal de
studerende opleve at de ‘får noget ud af at gøre sig umage’!
3.

Temaer til bearbejdning af de studerende:
3.1. På hvilke måde kan et hverdagsliv bruges til at skabe værdi?
3.2. Hvordan får vi ‘spin off’ på byens turister og alle de der i
øvrigt gæster byens store og små aktiviteter?
3.3. Hvordan kan erhverv- og handel blive bedre til at optimere
deres forretningsmæssige muligheder( læs: services,
vareudbud, fremtoning, markedsføring mv) ved at være
funderet i en by, med så stort et gæste potentiale som det
gælder i Jelling.

C. Mødet den 26.6; bl.a. om revision af udviklingsplan for midtbyen:
Analyse af hvad der kan gøres på kort og langt sigt for at bevare
de butikker og de erhverv der allerede er!
1. Kort sigt:
a. få nye bosætnings familier til at flytte deres indkøb og brug af
serviceydelser mv. til Jelling. En tænk lokalt kampagne.
b. Involvere bosætningsfamilier i frivilligt arbejde og opgaver
der får dem til at føle et tilhørsforhold.
c. Understøtte turisternes p-mønster således at man får et flow
af turister til at bevæge sig gennem byen til og fra
monumenterne og Kongernes Jelling. Langt hen ad veje vil
det kunne ske ved at udnytte de p-kapacitet der allerede
fides.
d. Lave PR-video om det gode liv (‘smagen’ af Jelling) i Jelling,
der formidles gennem ejendomsmæglerne (f.eks. deres
hjemmesider) og Jelling Boligselskab, Vejle kommunes
hjemmesider, Jelligguide.dk.
e. Mobilisere Bed&Breakfasts, Air B&B’s, Nørrelide, Danakilde,
Jelling Kro, Eliseholm, Skovdal Kro til at informere om Jelling
f. Skabe kontinuerlige aktiviteter, der begrunder, at man bor
her nogle dage.
g. Færdiggøre Gormsgade og Stationsvej snarest!
h.
2. Langt sigt:
a. Skabe en bystruktur der gør at byens mange gæster finder
det naturligt og interessant at bevæge sig rundt i byen.

b. Jelling har brug for overnatningskapacitet på sigt (Hotel).
Hvordan kan det passes ind?
c. Analyse af bygnings kapaciteten i Jelling, ved at kommunen
diskret forespørger/inddrager ejerne af de større
bygningskomplekser i Jelling, om de forestiller sig ændringer
i deres bygningers anvendelse frem til 2030(?).
d. Med udgangspunkt i bl.a. ovenstående analyse, kan der
udarbejdes en realistisk udviklingsplan, som på en optimal
måde binder Jellings interesser (dagligliv, turisme, handel og
erhverv) sammen.
3. Synliggørelse:
a. Den lokale presse skal søges optimeret. Både før, under og
efter.
D. Hollænderuge/ Mei Vakantie:
Evalueringen af ugerne er helt overordnet positiv. Vi har dog lært en
mængde ting som bør optimeres til næste år.
Regnskabet holdes pænt indenfor det bevilgede beløb. Overskud skal
tilbagebetales til VK.
Dennis og Kim (Haughus) skal have meget ros og anerkendelse for
deres store indsats. Det var dejligt at opleve. På samme måde vil vi
gerne sige tak til Niels for at have trukket et stort læs.
Organiseringen skal sættes i system allerede nu. Vi forestiller os, at der
på næste BID - møde (20.6) tages initiativ til at nedsætte en styregruppe
som ud over JT&H’s bestyrelse og en repræsetant fra Kongeres Jelling
bør bestå af personer der er villig til at lægge et solidt stykke arbejde i
det.
Vi forestiller os at arbejdet igangsættes umiddelbart efter sommerferien.
Et af de første skridt kunne være at samle alle de der repræsenterer
overnatningstilbud - enten i forbindelse med et BID møde eller som et
særskilt arrangement!
Næste møde:
2.7.2018 kl. 19.00 hos Irene
Referent Ole

