Bestyrelsesmøde i Jelling Turist- og
Handelsstandsforening (JTH)
Dato: 11.10.2018
Tilstede: Irene Uhrbrand, Ole Grangaard Olesen
Afbud: Allan Madsen
1. Forberedelse af offentligt møde den 29.10.2018 kl 19.00 til 21.30 i Kongernes Jelling:
Tema: Hvordan udvikler vi Jellings stærke brand, med fokus på: Turisme, hverdags-,
handels- og erhvervsliv.
Der tages udgangspunkt i den gruppe af kandidatstuderende fra SDU der på
innovationscamp den 8.10.2018 blev udvalgt til at komme og fremlægge deres
anbefalinger, her.
Dirigent: turisme- og erhvervschefen, Morten Damgaard Nielsen, forespørges. Irene:
Forespørger
Program:
1. Velkomst v. Irene Uhrbrand
2. Jakob Kristiansen, SDU; præsenterer de studerende.
3. De kandidatstuderende fremlægger deres anbefalinger.
4. Et reflektorisk team repræsenterende forskellige institutioner, handel- og
erhverv kommenterer anbefalingerne - - og supplerer.
5. Ordet frit!
6. Pause med kaffe/te og kage!
7. Overrækkelse af ‘præmie’ til de studerende som anerkendelse af deres
indsats!
8. Opsamling og afslutning v. Irene Uhrbrand
Irene: Ansøger BID om midler til afholdelse af udgifter til leje og forplejning
ved Kongernes Jelling. Samt en anerkendelse til de der har bidraget med
oplæg mv.
Der udsendes særskilt invitation til:
Jelling Turist- og handelsstandsforenings medlemmer.
Relevante politikere (politiske udvalg)
Repræsentanter fra lokale uddannelses institutioner
Repræsentant fra Kongeres Jelling
Relevante embedsmænd
Borgere med særlige kompetencer i forhold til problemstillingen.
Oplægsholderne fra innovationsdagen
Dommerpanel fra innovationsdagen
Andre
Der søges om BID midler til leje af lokale/forplejning.

2. (Jule)Lys i byen:
Allan Madsen og Irene Uhrbrand har sammen med repræsentanter fra
kommunens teknik og miljø afdeling besigtiget de eksisterende installationer
og set på løsninger i forhold til en udbygning.
2 lysbrønde skal slettes på grund af forfald. Det overvejes at flytte
installationerne til en ny position på UCL. Ole: Kontakter Chr. Jansson (UCL)
På mødet var kommunen usikker på om der er økonomi til at realisere
planerne fuldt ud i 2018. Der kan således blive tale om at starte op i år og så
arbejde videre med en realisering over flere år.
Runecentret foreslår endvidere opstilling af 2 juletræer på UCL’s grønne
plæne ved Stationsvej - til fælles glæde for seminariet og byen. Ole: Taler
med Christian Jansson om dette.
3. Opfølgning BID-mødet:
1. Juletræstænding. Henrik Werge og Dorthe Madsen har udarbejdet foreløbigt
program. Irene byder velkommen!
2. Der tages kontakt til Trine om mulig BID-finansiering af opsætning/nedtagning
af P-skilte. Ole: Kontakter Trine.
3. Næste BID møde, 7.11: På Kroen med en let servering
4. Andet:
Referater skrives frem over som beslutingsreferater
Allan Madsen har indsamlet flag og faneborge for vinteren.
Næste møde: 7.11. kl. 17.45 på Jelling Kro
Referent: Ole G.

