
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

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

8 deltagere fra JTH, Byens hus, Bryghuset, Kongernes Jelling, Vejle Kommune, Kræs og BIDdk.  

                                                                                                      Mødet blev holdt: 5. maj 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Corona status Butikkerne oplever god lokal opbakning til take away og salg i 

butikkerne, der har åbent. Men der arbejdes også hårdt for at være 

synlig og finde på nye tiltag eller måder at nå kunderne på. 

 

Udbringning har kun være brugt i mindre omfang og der opleves ikke 

efterspørgsel på det. 

 

Avisen har masser af gode historier at skrive og har gode dialog 

lokalt. Vi skal huske også at annoncere, så vi hjælper vores lokale 

avis. 

 

Det er forskelligt hvordan hjælpepakkerne er blevet brugt. Alle er 

opmærksomme på dem. 

 

 

Aktiviteter - 

planlagte 

Forår i Jelling rykkes til d. 12. September og omdøbes til Høstmarked 

med fokus på salg af lokale madvarer og måske et byttemarked 

(blomster, stauder o.l.) 

Karen undersøger med vikingerne om de til være med her ift. Deres 

øvrige aktiviteter. 

 

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. 

 



 

  

 
 

 

   
 

 

Aktiviteter - nye JTH har søgt kommunaldirektøren om midler til at lave små film til 

online markedsføring med et anderledes tvist om Jelling. Irene rykker 

for svar. 

 

Kongernes Jelling arbejder på at lave noget mere udendørs, måske 

noget open air og måske dertil få lavet noget mere materiale til at 

vise rundt i området, herunder byen, som vejviser og turistinfo. 

 

Vi aftalte at få lavet en quiztour rundt i byen, hvor turister kan finde 

svar rundt i hele byen. Bjarne og Irene arbejder videre med det ud 

fra konceptet der var aftalt under Børnefestivallen. Kongernes Jelling 

kan evt. Sponsorere det særlige Anders And blad til deltagerne og 

kuponnen skal kunne afleveres i alle butikker, som kan give en lille 

ting for at være med. Der skal være en kort over byen med i det 

materiale, som turisterne får. 

 

Der er ved at blive lavet ny p-plads ved indfaldsvejen og her arbejder 

Vejle Kommune med at gøre skiltningen god. Vi drøftede muligheden 

for at opsætte stander med en folder om byen, måske Jellingguiden? 

 

Vi drøftede muligheden for at sammen at lave en piknikkurv, som 

turister kan købe til at spise i det fri. Vi valgte den fra igen da vi 

vurderede at arbejdet var for stort ift. Udbyttet. 

 

 

Tour de France Der har været formøde for monumentområdet i denne uge og 

Vejles Kommunes morgenbriefing i denne uge havde også 

fokus på TdF: https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-

presse/nyheder/video-se-morgenbriefing-om-tour-de-france-i-

vejle/  

 

Vision for Jelling Der er visionsmøde for Jelling d. 18. Maj og det er muligt at 

tilmelde sig her: www.vejle.dk/byvisionjellingtilmeld 

 

 

https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/video-se-morgenbriefing-om-tour-de-france-i-vejle/
https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/video-se-morgenbriefing-om-tour-de-france-i-vejle/
https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/video-se-morgenbriefing-om-tour-de-france-i-vejle/
http://www.vejle.dk/byvisionjellingtilmeld


 

  

 
 

 

   
 

Næste møde Dagsorden til mødet d. 2/6 - sted tilkommer og tilpasses corona 

- Forår i Jelling 

- Tour de France 

- Aktiviteter i BIDs 

- andet godt? 

 

Mødekalender 

2020 

mandag 11/8 - evt. Udendørs /Sejd Atelier hvis det regner 

onsdag d. 9/9 

mandag d. 5/10 

onsdag d. 11/11 

    

 

Venlig hilsen 

Trine M. Laursen 

BIDdanmark 

 


