
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

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

8 deltagere fra Bryghuset, Kroen, Handelsforeningen, Cafe Sejd, Lokalrådet, Vejle Kommune og BIDdk.  

                                                                                                      Mødet blev holdt: 11. august 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Sommer og 

corona status 

Sommeren har været fuld af danske turister. De manglende fester 

lægger lidt en dæmper på bl.a. kroens typiske selskaber og tøjsalget. 

 

Der er til gengæld startet en frisør. 

 

Der er opstået nye samarbejder mellem en yogalærer/ cafe Sejd og 

den nye fotograf, hvor lokaler deles. Bridgeklubben er hver tirsdag 

hos Jelling Bryghus. 

Genbrugen er flyttet. De gamle lokaler er endnu ikke udlejet.  

 

Corona vil fortsat være et tema på de kommende møder. 

 

 

Aktiviteter - 

planlagte 

Høstmarked d. 12. September har Pia rigtig godt styr på og næsten 

alle standholdere på plads og booket telte. Vi godkendte betaling for 

nogle musikkere i 2 timer. Eva vil gerne være frivillig og hjælper med 

at finde et par stykker mere. 

 

Julen aftalte vi en arbejdsgruppe til med Karen, Eva, Dorthe, Ketty og 

Irene. Kroen har tilbudt aktiviteter i deres lokaler og standholderne 

fra sidste år har udtrykt tilfredshed med at være hos Kongernes 

Jelling, hvor der også er lidt hjælp at hente med opstilling og 

nedtagning. Vi blev enige om at Irene indkalder arbejdsgruppen til at 

opstartsmøde og undersøge om der kan laves aktiviteter begge 

steder eller et andet samarbejde mellem de positive muligheder.  

 

Pia 

 

 

 

 

Irene 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

   
 

Børnefestivallen var over halvvejs i sin planlægning, hvorfor vi håber 

at kunne genoptage arbejdet relativt nemt og afventer at starte op til 

januar 2021. Så ved vi mere om corona på det tidspunkt. 

 

Genforeningsfesten er rykket til samme dato i 2021. 

 

Tour de France Eva tager kontakt til Jacob projektleder om han vil være med til 

vores møde i januar 2021.  

Eva 

Andet godt Prinfo er fusioneret og flytter til Kolding. Vi drøftede hvad 

udsigten for Carsten og Susannes store arbejde for 

Jellingguiden fortsat ville være en mulighed.  

OPDATERING efter mødet har Bjarne fra Kroen kontaktet 

Carsten som bekræfter at de stadig vil arbejde med 

Jellingguiden og går i gang med 2021 udgaven i slutningen af 

2020. 

 

Henvisningsskilte/ turistskilte blev drøftet og Camilla J. fortalte 

at det også er et spørgsmål i et af BIDsne i Vejle. Vejle 

Kommune er ved at vurdere om der kan laves en driftsmodel, 

hvor der er taget højde for udskiftning af de enkelte skilte, hvis 

en butik flytter. Er der spørgsmål til skilte eller skilteplan, kan 

Camilla kontaktes.  

 

Camilla J. har fået sat et brochureskab til fx Jellinguiden op på 

den nye p-plads. De sidste detaljer med skraldespande, 

græsslåning og lign. Er ved at være på plads. 

 

Der er et par større anlægsprojekter, hvor de sidste mindre 

detaljer ikke er færdiggjort, herunder beklædning på trappen 

mellem de to torve. Vi besluttede at Eva på vegne af lokalrådet 

(I disse sager er det Lokalrådet som er talerør ind til 

kommunen) og Bjarne fra Cafe Sejd i samarbejde med Irene fra 

JTH vil lave en henstilling til politikkerne om at få færdiggjort 

Bjarne 

(Kroen) 
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de sidste projekter af sidste visionsplan.  

OPDATERING efter mødet er at Eva har fået svar retur om at 

ønskerne kommer med til budgetforhandlingerne, da der ikke 

er afsat midler til projekterne idet de oprindelige projekter blev 

større end først antaget. 

 

Fællesskabsstafetten er et nationalt projekt, som Vejle 

Kommune ønsker at tilbyde til centerbyerne. Der er møde i 

Jelling torsdag d. 13. August. Se mere her: 

https://www.vejle.dk/borger/faellesskaber/faellesskabsstafett

en/hvad-er-faellesskabsstafetten/  

 

Byvisonen er nu i høring og alle kan læse mere her: 

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvision-vilde-

jelling-vi-bevaeger-dig-er-i-hoering/ 

 

Eva, Bjarne 

(Sejd) og 

Irene 

Næste møde Dagsorden til mødet d.  9/9 hos Campingpladsen (Eva undersøger). 

Mødet tilpasses corona 

- Corona-tiden 

- Aktiviteter i BIDs 

o Høstmarked 

o Julen 

o (børnefestival - afventer til januar) 

- andet godt? 

Eva 

Mødekalender 

2020 

mandag d. 5/10 - Jelling Bryghus 

onsdag d. 11/11 - sted? 

    

 

Venlig hilsen 

Trine M. Laursen 

BIDdanmark 
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