
Referat fra generalforsamling i Jelling 
Turist- og Handelsstandsforening . 
Dato: 31.7.2020 
Sted: Jelling Familiecamping 
 
 
Punkt 1.: Valg af dirigent 
Henrik Werge valgt 
 
Punkt 2.: Formandens beretning 
Formanden understregede at Covid19 har gjort den sidste del af perioden til noget særligt. I 
den forbindelse takker formanden byen for at have stået sammen og at have støttet ved bl.a. 
at købe lokalt. 
Af aktiviteter i den forløbne periode nævnes: Forår i Jelling, der nu er ved at være en 
tradition; arbejdet med at få julebelysningen på plads, hvilket har givet en del udfordringer; 
Juletræstænding og tilhørende samarbejde med de ældre og de frivillige på plejecentret, idet 
de hjalp med at finde og transportere julemanden fra sit skjul i Østbyen. Henrik Werge var 
tovholder på arrangementet; Julemandens værksted blev afholdt på Kongernes Jelling og 
blev ligesom de øvrige ting en stor succes. Ca 150 børn og deres forældre mv. deltog. Det 
gav stor synlighed for foreningen og styrkede sammenholdet med museet og byen. 
Foreningen var i samarbejde med BID nået langt med at arrangere Jelling Børnefestival da 
Covid 19 ramte. Foreningen havde købt en koordinator til at stå for at samle trådene. Det var 
penge der blev godt givet ud. Arbejdet er ikke spildt da konceptet nu ligger klar og kan 
anvendes til næste år. 
Som med Jelling Børnefestival så måtte også Genforeningsfesten udskydes til næste år. 
Forår i Jelling er blevet udskudt til afholdelse i efteråret. 
Der har været afholdt Facebook/SoMe kursus i samarbejde med BID og øvrige 
Handelsstandsforeninger i kommunen, deltagerne var bl.a. foreningsmedlemmer. 
Alt i alt præger aktiviteterne fastholdelse af traditioner samtidig med at nyt føjes til!  
Vedrørende synlighed har formanden flere gange været involveret i artikler om foreningens 
aktiviteter. Der er lavet roll-ups, stickers til medlemmerne og etableret et mobilepay nummer 
så folk får nemmere og bedre mulighed for at støtte foreningen og dens aktiviteter. 
I forhold til kommunen har foreningen primært via formand og næstformand været involveret 
i dialog og høring om nuværende og kommende aktiviteter. Med andre ord foreningen er til 
stede og fungerer som et talerør, der hvor det er relevant og muligt at få indflydelse, der har 
betydning for handelslivet og byen. 
I særlig grad har der under Coronatiden været en særskilt tæt virtuel kontakt med 
borgmesteren, kommunaldirektøren og andre fra kommunen. 
Om BID samarbejdet, nævnte formanden foreningens centrale rolle i dette. Det er 
foreningen, der administrerer de penge, som samarbejdet udløser. 
Sammen med handelsstandsforeningerne i de øvrige byer er der søgt om ekstra midler, 
50.000 kr pr centerby)  til at fokusere på de enkelte byer. Jelling ønsker at bruge pengene til 
at lave en video der kan ‘sælge’ Jellings handelsliv. 



Ud over de 50.000 så søger de fire handelsstandsforeninger i centerbyerne sammen om at 
få tilført et beløb, som kan promovere centerbyerne - ikke i modsætning til City Vejle - men 
som en balancering  af rollefordelingen mellem hovedbyen Vejle og centerbyerne. Der er 
søgt om 350.000,00 kr. 
 
‘Kommunen ved nu, at vi er der’  og at foreningen kan bruges til noget. 4 x om året mødes 
handelsstandsforeningernes formænd/  næstformænd med borgmesteren, 
kommunaldirektøren og erhvervschefen i Erhvervskontaktudvalget. 
Irene Uhrbrand er som led i erhvervssamarbejdet udpeget til at sidde med i et udvalg der 
skal se på, hvordan uddannelser i kommunen kan understøtte erhvervslivet. 
 
Irene peger afslutningsvis på følgende mål for foreningen: 
 
*at have fokus på forankringen i det lokale (‘at passe på’ det vi har) 
* Synlighed i, og ønsket om fortsat at være en konstruktiv samarbejdspartner for kommunen. 
 
------ 
 
Efter beretningen blev der stillet spørgsmål og givet svar. 
Bl.a. blev spurgt til foreningens fremtid. Der blev givet udtryk for optimisme  på foreningens 
vegne. Foreningen har en god økonomi og står overfor en lang række opgaver i det 
kommende år: Tour de France; Jelling Børnefestival; Forår i Jelling; Genforeningsfesten og 
alt det vi ellers plejer. Med en god økonomi bliver det nemmere at byde ind til gavn for 
handelslivet i disse aktiviteter. 
 
Beretningen blev godkendt! 
 
Punkt 3: Regnskab: 
Kasserer Bjarne K. Andersen forelagde regnskabet. Årets resultat blev 22.208,00 kr. 
Foreningens aktiver er pr 31.12.2019: 135.767,64 kr. 
 
I tilknytning til regnskabet blev fremhævet at det ikke i sig selv er et mål at oparbejde en stor 
formue. Som nævnt ventes det at der bliver rig lejlighed til at gøre god brug af pengene i det 
kommende år. Dertil kommer et ønske om at lave en udflugt for foreningens medlemmer. 
Regnskabet blev godkendt! 
 
Punkt 4: Valg til bestyrelsen: 
 
Opstillet og valgt: 
Irene Uhrbrand 
Allan Madsen* 
Robin Sundstrøm* 
Peter Gosvig 
Henrik Werge 
Bjarne K. Andersen** 
 



Suppleant 
Bjarne Siersbæk  
 
* Allan Madsen og Robin Sundstrøm deler i nogen grad posten imellem sig. 
** Bjarne K. Andersen er valgt til at være kasserer, men står i øvrigt udenfor bestyrelsen. 
 
Revisor og revisorsuppleant: 
Jonna Kjærgaard 
Jakob Viborg Iversen  
 
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent 
Kontingentsatserne forbliver uændrede. Dvs. 

- basis medlemsskab for små virksomheder med højst 1/1 ansat ud over ejeren: 
1000,00 kr. 

- Ordinært medlemsskab for virksomheder med mere end 1/1 ansat ud over ejeren: 
2000,00 kr. 

- Støttemedlemsskab Foreninger eller enkeltpersoner (uden stemmeret): 500,00 kr. 
 
Punkt 7: Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
Der blev spurgt til priser på stadepladser i forbindelse med ‘Forår i Jelling’. Af spørgsmålet 
fremstod det som om at en indtægt på betaling for stadepladser tilfaldt JTH. Sådan har det 
ikke været tænkt. Indtægter fra stadepladser er tænkt som indtægter til delvis dækning af 
udgifterne til aktiviteten. 
 
Der blev efterlyst folder og andet materiale til at ‘sælge’ foreningen. Den afgående 
bestyrelse har arbejdet med udkast til dette. 
 
 
Referent 
Ole Grangaard Olesen 
 
 
 
 
 


