Bestyrelsesmøde 07.10.2019
Til stede: Irene Uhrbrand, Bjarne Siersbæk, Allan Madsen, Ole Grangaard Olesen
Sted: Gormshallen.
1. overblik over forbrug af BiD midler 2019:
- Mei Vakantie:
25.000,00
- Banner projekt:
6.000,00
- FB kursus:
10.000,00 ?
- Andet ?
NB: Vi mangler stadig at få indbetalt BID midler fra VK. Irene kontakter
Camilla.
2. Juletræer 2019:
- VK har lagt ud med at BID skal betale 17.000 kr for at få opstillet samme antal
træer som sidste år (betaling for 5 - 7 træer) Vi går ud fra, at det er en fejl.
Dels fordi der i det store og hele er tale om genetablering af træer som
tidligere har været en kommunal udgift. Dels fordi prisen virker helt forkert i
forhold til indkøb, opsætning og nedtagning af 5 - 7 træer. Irene tager kontakt
til Camilla om sagen!
3. FB kursus: Der er 12 pladser på kurset. Der står i opslaget, at det er JTH der
sponsorerer. Det er det ikke, arrangementet er i samarbejde med JTH, men det er
BID midler der anvendes.
4. Julemandens værksted:
- Karen Vognsen har, såvidt vi kan se ud af mailkorrespondance, tilbudt at
donerere 30% af omsætningen på salg i museets cafe til julemandens
værksted/rotary. Dette anser vi for at være et anliggende mellem Niels
Kjærgaard og museet.
- Niels har spurgt om hvortil regninger skal sendes. Alle regninger skal sendes
til Irene Uhrbrand/BID og vil indgå i JTH’s regnskab i forhold til projektet.
5. Stickers/ brochure:
- Stickers, de er lige straks klar til tryk.
- Brochurer, har været til korrekturlæsning hos Srdjans tekst skriver. Irene
læser endelig korrektur hvorefter de skulle være klar til opsætning og tryk.
7. Juletræstænding:
- Henrik Werge står i spidsen for det. Evt. i samarbejde med Dorthe fra kroen.
8. Medlemsarrangementer (brainstorm):
- Besøg på Proteinfabrikken i Jelling.
- Besøge JYSK centrallager.
- Besøge Fjorden Hus.
Tages op næste gang!
9. BID dagsorden:
- Drøfter ideen med at afholde en Jelling Børnefestival lørdag den 23.5 (ugen før
festivalen). Enighed om at det kunne være en god måde at koble Jelling
Musikfestivals gæster til Jelling. Kate Møller, der er dagplejemor, har drøftet det i
kredsen af dagplejemødre. Dagplejemødrene vil meget gerne bidrage. (Siden har

også Lone Byrner og Helle Damgaard-Jensen sagt, at de er interesserede i at
bidrage). De har også gode ideer. Ole bemyndiges til at undersøge muligheden for at
finde en koordinator. Vedkommende kan evt få et mindre honorar for opgaven (BID
midler?)

referent
Ole G.

