
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

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

9 deltagere fra Bryghuset, Bryggeriet, Kroen, Handelsforeningen, Lokalrådet, Vejle Kommune og BIDdk.  

                                                                                                      Mødet blev holdt: 9. september 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Corona Der opleves stor støtte fra de lokale og respekt omkring 

forholdsreglerne 

 

Aktiviteter  Høstmarked d. 12. September har Pia rigtig godt styr på med 

standholdere, musik og opstilling. Vi drøftede corona forholdsregler 

og kommunikation ud til alle standholdere om at tage deres 

forholdsregler samt at have ansvar for evt. trængsel ved standene. 

Stole/borde vil blive tørret over ofte med rodalon vand og der 

hænges skilte op med henvisning til at gæsterne selv er 

opmærksomme på at overholde forholdsreglerne.  

Der har været en artikel i avisen og Anders skriver igen lidt om vores 

marked.  

Til den kommende evaluering skal vi huske at have markedsføring/ 

kommunikation med. Samt at et lign. Arrangement i uge 38 kan 

indgå i Trekantområdets festuge. 

Arbejdsgruppen for Julen har holdt møde og kom med forslag om at 

holde lystændingsevent, hvor alle borgere opfordres til at tænde lys 

samtidig hjemme i haverne på et bestemt tidspunkt og med 

godteposer til børnene, som de har hentet i butikkerne. Antallet 

styres ved at man skal skrives på en liste over hvilken butik, man 

gerne vil hente sin pose i. Arbejdsgruppen undersøger om 

julemanden kan køre rundt på vejene og hilse på under eventet.  

Vi drøftede julemandens værksted, som umiddelbart ikke kan 

gennemføres i sidste års format. Kan vi i stedet lave det om til ’gør 

det selv kit’ og så et online møde, hvor man hjælpes til at være 

kreativ derhjemme. Men formålet med julemandens værksted er 

nærværet og den faglige sparring man får fra de kreative, så vi 

arbejdere videre med om vi kan finde et alternativ. 

JTH undersøger hos medlemmerne om der er stemning for at 

genoptage ’julefrokost’ i butikkerne eller lave en konkurrence via en 

annonce i avisen med et stempelkort, hvor der vil være efterlodning 

om en god gevinst.    
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Det er endnu uvist om løbeklubben holder deres traditionsrige 

champagneløb. 

Andet godt Vi ønsker at flere har kendskab og lyst til at deltage i BID 

møderne og vi aftalte at alle hjælper med at udbrede viden og 

invitation til møderne. Eva hjælper med at lave opslag på ’det 

sker i Jelling’, avisen er god til løbende at informere om 

resultater og emner fra møderne, Irene sender invitationen ud 

til medlemmerne, Camilla tager kontakt til elevrådet på 

Bredagerskolen og friskolen. Alle er opmærksomme på hvem i 

deres netværk de kan sende invitationen videre ud til. 

Forslag til butikkerne om at alle sætter flag op, hver gang en 

butik har fødselsdag. På den måde sker der noget synligt i 

hverdagen hos butikkerne og der bliver flaget flere gange om 

året. 

Camilla snakker med Ballegaard Gruppen om mulighed for at få 

ryddet lidt op i lokalerne i den gamle Fakta bygning og om 

muligheden for at sætte noget inspirerende folie på den 

tomme vinduesflader. En folie hvor det også er muligt med 

kighuller ind til lokalerne, så de for potentielle købere stadig er 

mulige at se udefra.  

Byvisonen har været i høring og alle kan læse mere her: 

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

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

Budgetforhandlingerne i Vejle Kommune blev drøftet. Vi 

afventer spændt beslutningerne. 

Alle i BID 

 

Næste møde Dagsorden til mødet d.  5/10 hos Bryghuset 

- Corona-tiden 

- Aktiviteter i BIDs 

o Evaluering af Høstmarked 

o Julen 

o (børnefestival - afventer til januar) 

Eva 

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvision-vilde-jelling-vi-bevaeger-dig-er-i-hoering/
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvision-vilde-jelling-vi-bevaeger-dig-er-i-hoering/


 

  

 
 

 

   
 

- de små initiativer i hverdagen 

- andet godt? 

Mødekalender 

2020 

onsdag d. 11/11 – Pias værksted     

 

Venlig hilsen 

Trine M. Laursen 

BIDdanmark 


