Referat bestyrelsesmøde 12.8.2019
Tilstede: Bjarne Siersbæk, Allan Madsen, Ole Grangaard Olesen, Irene Uhrbrand fra kl.
19.30.
Niels Kjærgaard og Ketty Pedersen deltog under punktet om Julemandens Værksted.

Julemandens Værksted:
Niels og Ketty er indstillet på at stå for gennemførelsen.
Der vil blive holdt værksted den 8.12 og 15.12.
Sted: Fakta lokalet har første prioritet. Niels spør’ Ole Ballegaard.
Opstilling af værksted fra den 30.11.
Der ønskes en samlet markedsføring af Jellings juleaktiviteter.
Pt drejer det sig om
- Juletræstænding
- Kgs. Jellings juleaktiviteter
- Julemandens værkstedsaktiviteter
- Evt. Julefrokost rundt i byen.
Markedsføring ønskes i :
- City Info - forud for hver aktivitet!
- FB
- Jellingguiden.dk
- Ugeavisen, (afhængig af hvor mange penge der er til rådighed)
- Oplev Vejle,
- Pyloner i Vejle
- Andet
JT&H har under Julemandens værksted (evt. også ved Juletræstændingen) en bod hvor
man kan få info om foreningen og få mulighed for at donere et støttebeløb/ tegne
medlemsskab. Evt. have et spørgeskema med spørgsmål, der forudsætter kendskab til
JT&H. Evt. spørgsmål der kan give input af ideer til relevante aktiviteter for foreningen at
tage op. Blandt besvarelserne trækkes en vinder.
Der gives mulighed for at opstille private salgsboder med varer af relevans for markedet.
Prisen på en salgsbod skal være rimelig.
Foreninger eller forældrebestyrelser o.lign. skal have lov at sælge (relevante) ting der kan gå
til et godt formål.

Irenes opgaver/konstituering:
Foreningen konstituerer sig med en næstformand.
Næstformanden støtter formanden i arbejdet. Bl.a. ved at læse og sortere mails med henblik
på at opnå en kort responstid.
Bestyrelser ser herefter således ud:
- Formand Irene Uhrbrand
- Næstformand Bjarne Siersbæk

-

Sekretær Ole Grangaard Olesen
Bestyrelsesmedlem Allan Madsen
Kasserer Bjarne K. Andersen (udenfor bestyrelsen)

Mobile Pay:
-

Det besluttes at oprette en mobilepay konto. Bjarne S. kontakter kasseren om dette.

Infomateriale:
-

Irene arbejder med at få redigeret og trykt brochure samt trykning af medlems
stickers mv..
Irene arbejder sammen med Martin Bredthauer for at få opsat bannere der henviser
til Jellingguiden.dk.
Bjarne Siersbæk taler med Henrik Werge om hvad SuperBrugsens betingelser
(økonomisk) er for at kunne bruge deres plads på City Info platformen.

Deltagelse i konferencer/møder:
-

Irene deltager i kommende konference omkring udviklingsplaner for Anesminde
Bjarne Siersbæk deltager i kommende møde omkring detailhandel i Vejle kommune

Næste møde:
-

9.9.2019 kl. 19.00 i Gorms Hallen.

Referent Ole G.

