
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for et rigtig godt virtuelt BID møde med tid til dialog og udvikling                    

5 deltagere fra Bryghuset, Bryggeriet, Kongernes Jelling, Vejle Kommune og BIDdk.  

                                                                                                      Mødet blev holdt: 2. juni 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Corona status Kongernes Jelling er åbnet op og er tilfredse med besøgstallet set ift. 

Sammenlignelige besøgssteder.  

 

Byens Cafe er kommet ok i gang og planlægger at udvide åbningstid 

og aktiviteter fra næste uge. 

 

Bryggerierne går ok ift. Situationen - både med og uden 

hjælpepakker. 

 

 

Aktiviteter - 

planlagte 

Høstmarked d. 12. September med fokus på salg af lokale madvarer 

og måske et byttemarked (blomster, stauder o.l.). Pia fra Kræs er 

tovholder.  

 

Julen begynder vi at arbejde med efter sommerferien. 

 

Børnefestivallen planlægges til lørdagen før JMF 2021 og med den 

nye planlægningstid, vil vi undersøge om det kan blive muligt at 

sælge armbånd fra Børnefestivallen. 

 

Genforeningsfesten er rykket til samme dato i 2021. 

 

Pia 

 

 

 

 

 

Trine 

 

 

 

Kirsten 

Tour de France Vi aftalte at Camilla Jørgensen undersøger hos projektleder 

Jakob om hvornår han forventer at kunne holde et samlet 

Camilla 

 



 

  

 
 

 

   
 

interessentmøde for alle i Jelling, så vi derfra kan arbejde 

koordineret.  

Vejle Kommune har allerede nu frigivet puljer til aktiviteters, 

som kan søges her: https://www.vejle.dk/om-kommunen/tour-

de-france-i-vejle/soeg-tour-de-france-puljerne/  

Arrangementsgruppen er allerede i god dialog om, hvordan 

løbet placeres i byen ift. monumentområdet, hvor der er VIP 

område og hvor udendørs madsteder kan være på dagen. 

Vikingerne forventes at være med på området. 

Ideer som vi vil arbejde videre med: 

Lokalt Jelling TdF logo - Eva vil spørge på Jellingguiden om der 

er en lokal grafiker/ designer/ kreativ som kan designe et 

særligt Jelling logo, som vi kan bruge på både tryk og digitalt 

for alle der laver noget med TdF i Jelling. Der laves et 

dommerpanel med Kim, Eva, Karen, Jacob (VK projektleder) og 

Irene/ Bjarne der vurderer de indkomne forslag. 

Eva undersøger om der kan laves noget særligt a la 

palisadenisserne. 

En stationær cykel på KJ, hvor man kan prøve ruten og måske 

lave en konkurrence med andre af de danske tour byer om 

hvem der har cyklet mest frem til næste år. Karen undersøger 

med Jakob om der kan opstilles en cykel og om der kan laves 

en konkurrence. 

Oppyntning af byen og butikkerne ved hver d. 4. i måneden fra 

og med juli for at fejre nedtællingen til næste års event. 

Pyntning kan være gulmalede cykler. Camilla spørger Jakob om 

han har nogen vi kan få fra fx Affald/Genbrug. 

Hver måned med en ny lille fejring som fx indvielse af første 

oppyntning med servering af gul saft og citronmåner. Næste 

måned kan være rabat i butikkerne på alt der er gult. Den 

enkelte butik finder selv udvalgte varer. Foreningerne inviteres 

til at være med, hvor fx spejderne kan stå for en gul 
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kagekonkurrence eller løbeklubben holde et særligt løb på TdF 

strækningen i Jelling. 

Kan vi gøre strækningen i Jelling gul med gult asfalt eller få 

jelling logo i gul på strækningen? Camilla undersøger 

retningslinjer og muligheder. 

FladskærmsTV på gavlen ved Torvet i hele perioden hvor der er 

TdF i DK. 

Camilla 

Andet godt Det online byvisions møde gik rigtig godt og oplevelsen er at 

der kom flere med som ikke ville være kommet til et 

traditionelt møde. Det var godt med nye som vil noget for og 

med Jelling. 

Processen er nu at alle input bliver sammenskrevet, herefter 

sendt ud i høring og dialog for at være klar til politisk 

beslutning sidst på året.  

 

Camilla undersøger hvornår der kan holdes indvielse af 

Stationsvej og om det evt. Kan være sammen med 

Høstmarkedet. 

 

Trine kom med forslag om at pynte byen op i industriferien 

med italiensk, fransk og spansk tema for at skabe stemning i 

byen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla 

Næste møde Dagsorden til mødet d. 11/8 - på Torvet og hos Sejd, hvis det 

regner. Mødet tilpasses corona 

- Tour de France 

- Aktiviteter i BIDs 

o Høstmarked 

o Julen 

o børnefestival 

 



 

  

 
 

 

   
 

- andet godt? 

Mødekalender 

2020 

onsdag d. 9/9 - sted? 

mandag d. 5/10 - sted? 

onsdag d. 11/11 - sted? 

    

 

Venlig hilsen 

Trine M. Laursen 

BIDdanmark 

 


