Bestyrelsesmøde i JTH den 15.4.2019
Tilstede: Irene Uhrbrand, Bjarne Siersbæk, Ole Grangaard Olesen
Fraværende: Allan Madsen (kontakt via sms undervejs)
Konstituering:
- formand Irene Uhrbrand
- Næstformand Bjarne Siersbæk
- Erhvervskontakt Allan Madsen
- Sekretær Ole Grangaard Olesen
- Kasserer ( udenfor bestyrelsen) Bjarne K. Andersen
Detailhandelsstrategi.
Flere mulige angrebspunkter blev drøftet.
Vi besluttede:
At foreningens erhvervsstrategi bør tage udgangspunkt i www.jellingguiden.dk. Der vil
derfor blive taget initiativ til et møde med: Bjarne K. Andersen (direktør i Jellingguiden), Stine
Nørgaard (ajourfører guidens aktivitetskalender) Emily Bergstrøm (del af guidens
arbejdsgruppe), Martin Bredthauer ( bestyrelsesformand i www.Jellingguiden.dk), Srdjan
Lukic (Firmaet: Lukic - og arkitekten bag Jellingguiden) samt bestyrelsen i JTH. På mødet
drøftet hvordan www.Jellingguiden.dk eventuelt kan styrkes, så den i højere grad kan blive
et redskab som kan hjælpe JTH med at realisere/definere sin formålsparagraf.
Deltagelse i ‘handel lokalt’ (28. sept.)
Det aftales at Irene spørger lidt nærmere ind til projektet ved Mikkel Niess. Som
udgangspunkt er vi dog betænkelige ved om vi kan løfte projektet. Punktet udskydes indtil vi
ved lidt mere.
Udmøntning af beslutninger fra GF
Differentieret kontingent og medlemsstruktur:
- Der udformes en brochure hvor den nye struktur og foreningens arbejde beskrives.
Ole laver tekstudkast, Irene og Bjarne pudser af og Bjørn spørges om han vil lave
opsætning.
- Stickers til opsætning ved døre hos medlemmer af JTH. Irene kontakter Birgitta
(Prinfo) om dette.
- Etablering af en mobile pay konto. Bjarne S. kontakter Bjarne K. A. om dette
Vedtægtsændringer:
- Den nye medlemsstruktur ordning skal indskrives i vedtægterne. Irene indskriver.
Forår i Jelling / Meivakantie
- Åbningstaler: Borgmesteren Jens Ejner C - alternativt udvalgsformand Dan Arnløv forespørges vedr. tale ved åbningen af vikingelandsbyen den 20.4. Leder af Culinary
Institute (Vejle kommune) og formand for ‘Madværket’ inviteres til at indvie Økologisk
marked ved Runecentret.

-

Evaluering: Karen Vognsen spørges om hun er nået længere med et evt.
evalueringsskema. Irene forespørger!

Monitorer med aktivitetsvisninger
Bjarne S. er i kontakt med Henrik Werge om hvordan etableringen kan gribes an!
Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 8.5.kl 19.00 i Gormshallen
Referent
Ole G.

