
Bestyrelsesmøde 2.7.2018: 
 
Tilstede: Irene Uhrbrand, Ole Grangaard Olesen 
Afbud: Allan Madsen 
 
Gæst: Jakob Kristensen, SDU. 
 
Siden sidst: 
 
Ole orienterede om projektet alternativ skiltning som et forsøg i perioden 4.7 til 4.8. Som et 
resultat af seneste BID møde har vi fået mulighed for at skilte fra rundkørslen ved Vejlevej 
og ind gennem byen til henholdsvis DSB’s oplagsområde (hvor normalt UCL’s studerende 
parkerer) og til den store parkeringsplads ved Runevej. Projektet er sat i gang og Bøgelund 
Udviklingscenter opstiller skiltene de 4.7 og nedtager dem igen den 4.8. Trine M. Laursen 
har tilkendegivet at hun tror, at kunne finde hel eller delvis finansiering af projektet.  
 
På Bid møde drøftedes endvidere muligheden for at lave en video kampagne, der primært 
bør henvende sig til potentielle tilflyttere eller nytilflyttede. Forslaget blev fremsat på vegne af 
JT & H. Ideen er at få lavet nogle små videofilm, der kan vises på henholdsvis de lokale 
ejendomsmægleres hjemmesider og tilsvarende på Jelling Boligselskabshjemmeside. Ideen 
vil blive taget op igen på BID møder i efteråret. Mikkel Niess vil via sine kotakter undersøge 
om Datariet kan gå ind i en sådan produktion helt eller delvist uden beregning. 
 
Endvidere blev projektet omkring en innovations camp med kandidat studerende fra SDU 
drøftet. Dette punkt vil ligeledes blive drøftet næste gang i BID sammenhæng. 
 
Irene har modtaget en invitation til at deltage i verdensarvskonferencen den 11. og 12. 
september 2018. Irene er forhindret i at deltage den 11.9. I stedet deltager Ole denne dag. 
 
Møde med Jakob Kristensen, SDU-RIO om Innovationscamp: 
 
Formålet med at afholde en Innovationscamp er, at sætte fokus på Jellings potentialer. Ud 
over, at de studerende kan komme med nogle vigtige input til dette fokus, så ventes også at 
samtalen som begivenheden afføder, i sig selv kan skabe forandring. 
 
Jakob orienterede om RIO’s muligheder. Der er 5 fakulteter med i alt 35.000 studerende. De 
fem fakulteter er: - samfundsvidenskabelig - teknisk - humanistisk - medicinsk + ? 
 
Innovationscampen afholdes med støtte fra KOMPAS (EU) rettet mod virksomheder der 
arbejder med oplevelse og erhvervsudvikling. 
 
SDU via KOMPAS sørger for dækning af transportudgifter for studerende og SDU 
medarbejdere.  Ligeledes afholdes en udgift på op til 200,00 kr. for forplejning på dagen. 
 



SDU - RIO sørger for markedsføring og rekruttering af studerende til Campen. 
 
Omkostninger ved projektet ud over de der afholdes af SDU/KOMPAS (EU) søges dækket af 
BID midler! 
 
 
Innovationscampen deles i 2 dele: 
 

1. del: 
- 08.10: kl. 10 - 18. De studerende arbejder på baggrund af oplæg fra os om de tre 

emner. Vi stiller tre oplægsholdere til rådighed i forbindelse med morgen 
forplejningen. (Der skal gives 3 korte oplæg et om hver af de tre emner vi har 
noteret). 
Derudover udarbejder vi en liste - evt. samler et ressourcepanel - over 
ressourcepersoner som de studerende kan kontakte undervejs. Der unne være tale 
om de tre bestyrelsesmedlemmer fra JT&H, en person fra VISIT/Vejle (Marie 
Stillund?), En person fra VK udvikling (Camilla Jørgensen ?), en person fra lokalrådet 
( John Jakobsen ?), en person fra Vejle kommunes kommunikationsafdeling (Sonja 
Hansen ?), en eller 2 personer fra campingpladserne (evt. CITY Camping Vejle og 
Fårupsø camping), en person fra Jelling Musik festival, en person fra Gorms Hallen, 
Kirketjener/Site manager (Unesco) Kirsten Thøgersen, andre? 
Der påregnes at de studerende fordeler sig i tre grupper med hvert sit emne. Ved 
dagens slutning giver hver af de tre grupper en afrapportering overfor panelet. 
Panelet udvælger en af de tre grupper til at komme igen til et aften 
arrangement/medlemsmøde/ade interesserede, hvor de får mulighed for at gå mere i 
dybden med deres forslag og overvejelser. 

2. del: 
- Opfølgnings-/Borgermøde/Medlemsmødet: 

Opfølgnings-/aftenmødet afholdes den 24.10 kl. 19.00 til 21.00. Mødet faciliteres af 
Jakob samme med de studerende. 
Der søges udvej for at kunne tilbyde gruppen af studerende, der medvirker/udvælges 
i opfølgningsmødet en præmie på en værdi af ca 1000 kr. Præmien kan eks bestå af 
kontanter suppleret med ‘naturalier’ i form af f.eks. gavekort til Jelling Musikfestival, 
Sejd - Cafe & Boutique, SuperBrugsen mv.. 
 
Til mødet inviteres JT&H’s medlemmer, pressen, deltagere i BID møderne og alle 
andre interesserede. 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
15.08 kl. 19.00 
10.10 kl. 19.00 
07.11 kl. 17.45 (Formøde BID) 
 
Der kan blive tale om møder der-ind-i-mellem! 
 
Ref. Ole G 


