
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for et rigtig godt online BID møde. Dette møde var anderledes end vanligt idet BIDdanmark har skiftet 
facilitator. Der blev derfor, udover at løbe sidste referat igennem, brugt tid på generelt tilbageblik, 
præsentation af hvem vi er samt god dialog om fremtidige møder og aktiviteter. Generelt kan det siges at vi 
ønsker at arbejde langsigtet samt være god til kommunikation i byen mellem møderne, idet vi ønsker større 
engagement og tilslutning til arbejdet med aktiviteter og events. 

8 deltagere fra Handelsforeningen, Lokalrådet, café, bryggeri, foreninger, Byens Bio, Kongernes Jelling, 
Vejle Kommune og BIDdk.  

                                                                                                     Mødet blev holdt: 12. januar 2021 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Samarbejde med 

skolerne 

Formål 

BID samarbejdet handler om at lave nærværende aktiviteter og 

midlertidige installationer, hvilket begge er emner som kan 

integreres i et godt samarbejde med skolerne, der kan bruge emner i 

deres faglige undervisning med faktiske cases og sikre et bedre 

ejerskab hos de unge til byen i tæt samarbejde med de øvrige 

aktører i byen. Inspiration kan bla. Hentes i Egtved og som eksempel 

her: https://ugeavisen.dk/egtvedposten/artikel/s%C3%A6t-pris-

p%C3%A5-egtved-de-unge-har-f%C3%A5et-nyt-syn-p%C3%A5-

egtved-som-handelsby  

Drøftelse 

Der var mange unge engageret i visionsprocessen og iderigdommen 

var stor. Byrådet har den endelige version af visionen til godkendelse 

i næste uge, hvorefter Camilla Jørgensen går i gang med at kontakte 

aktørerne om den videre proces. 

En af de unges ideer er at få et samlingssted, både som et værested 

og noget i det offentlige rum. Bredagerskolen, Friskolen og 

Asylcentret er allerede så småt i gang med lidt fælles dialog og har 

alle i dag klubtilbud på enkelte hverdage. Disse ressourcer kan evt. 

puljes sammen og lave en mere fælles og interessant mulighed for de 

unge. 

Vi skal have fokus på hvordan vi bedst får inddraget de unge og giver 

dem mulighed for at tage deres ideer videre til faktiske handlinger. 

Næste step 

Byrådet har nu godkendt og der tales med de forskellige aktører  

Camilla 

https://ugeavisen.dk/egtvedposten/artikel/s%C3%A6t-pris-p%C3%A5-egtved-de-unge-har-f%C3%A5et-nyt-syn-p%C3%A5-egtved-som-handelsby
https://ugeavisen.dk/egtvedposten/artikel/s%C3%A6t-pris-p%C3%A5-egtved-de-unge-har-f%C3%A5et-nyt-syn-p%C3%A5-egtved-som-handelsby
https://ugeavisen.dk/egtvedposten/artikel/s%C3%A6t-pris-p%C3%A5-egtved-de-unge-har-f%C3%A5et-nyt-syn-p%C3%A5-egtved-som-handelsby


 

  

 
 

 

   
 

Julen Ny ide til markering af julelystænding 

dronefilmning af julelystænding, hvor dronen starter lavt og så 

langsomt hæver sig, hvor man kan se hvordan hele Jelling by tænder 

julelyset. Karen har fået tilbud på pris inkl. Streaming, Klipning af 

film, så den kan bruges efterfølgende og så en generel promovering 

af Jelling i julen.  Vi godkendte tilbuddet på ca. 17.000 kr. Vi aftalte 

en arbejdsgruppe: Karen, Irene, Camilla M. og Peter. Allan er teknisk 

leverandør. 

Julearbejdsgruppen har arbejdet med at lave en digital 

adventskalender, hvor præsten, Kroen med flere deltager med et klip 

hver deres søndag i advent. Der kom bud på at Brandbjerg og UCL 

også gerne vil være med på indhold. Iben undersøger om UCL kan stå 

for selve filmningen. Besked til Irene senest mandag efter mødet, 

hvorefter Irene kan finde en løsning. Vi aftalte at det er fint at der 

evt. afregnes i lidt lokale julekurve eller lignende for arbejdet. 

Der evalueres i gruppen inden næste møde, hvorefter det deles på 

BID mødet d. 11. februar 2021 

Julemandens værksted  

For at fastholde de mange gode medvirkende, besluttede vi i stedet 

at bruge lidt BID midler på at holde et julehygge arrangement alene 

for de medvirkende som tak for deres deltagelse og med håb om at 

de vil være med igen til næste år. For uden dem = ingen Julemandens 

værksted.    

Værkstedet blev aflyst grundet Corona – Vi vender tilbage til den i år 

Karen, Irene, 

Camilla M. og 

Peter 

 

 

 

Irene, Laila og 

Karen 

 

 

 

 

 

Irene 

BID økonomi Vi forventer at have et mindre beløb i overskud pga. corona for 2020. 

Vejle Kommune har givet grønt lys til at få dem overført til næste år, 

mod at vi kan målrette dem lidt mod forventede aktiviteter. Vi 

besluttede at disse kan være (uprioriteret rækkefølge): 

- Byrumsindretning med de unge 

- Børnefestival  

- Forårsmarked + høstfest 

- Kulturspor/ verdensarvsuge (afholdes evt. i samme periode 

som børnefestival) 

- Julemarkeds 2021 

 

BID engagement 

og 

kommunikation 

Formål med BID samarbejdet i Jelling 

Et tværgående samarbejde med udgangspunkt i detailhandlen, hvor 

vi på tværs af aktive foreninger, råd og lokale initiativer skaber 

 



 

  

 
 

 

   
 

aktiviteter og samarbejder i byen. Det skal være attraktivt at bo, leve 

og drive virksomhed i Jelling 

Vi besluttede at udbrede kendskabet til BID samarbejdet ved at: 

- Personlige invitationer hvor vi bedre kan fortælle om 

værdien af det tværgående samarbejde 

- Synlighed overfor foreningslivet om at samarbejdet også er 

for dem 

Konkret vil Iben undersøge om der kan være et par deltagere i de 

aktive frivillige hos Højagercentret. Vores møder lægges op på 

Jellingguiden.  

Navn  

Vi drøftede om navnet er sigende for samarbejdet. Dog er det vigtigt 

at BID forkortelsen med, da den både nationalt og internationalt er 

et begreb for bysamarbejder. Vi aftalte at beslutte et navn på næste 

møde. Vores umiddelbare forslag er: 

- BIDrag Jelling 

- Jelling BIDrager 

- Fællesliv  

Hele brainstorm omkring navn, historie, kommunikation tages på 

mødet d. 11. februar 

Andet godt Der arbejdes på at lave et forsøg på Anesminde med en 

primitiv lejrskole. 

Der blev orienteret om status på Verdensarvsugen, der i 2021 

bliver afholdt i samme periode som Trekantsområdet festuge. 

Alle der ønsker at vide mere omkring oventående, kan 

kontakte Ole på tlf: 30512912 

 

 

 

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

Tour de France tema SKAL tænkes ind i alle aktiviteter 

21/4 – genforeningsfesten 

Forår i Jelling 

Uge 18 i maj – Spotlight, Børnefestival og verdensarvsuge 

 



 

  

 
 

 

   
 

Uge 19 i maj – Børnefestival 

20-23. maj – Jelling Musikfestival 

konfirmation 

Ballet på højene 

Vikingemarked 11. og 12. juli 

Picnik på højene 

Høstfest 

Juletræstænding 

julemarked 

Julemandens værksted 

… desuden holder bla. Campingpladsen flere arrangementer henover 

året, ligesom sportsforeningen, Byens Hus etc.  

Næste møde Næste møde er d. 11. februat kl. 19. Sted tilkommer – bliver nok 

online igen. 

Dagsorden er som følger 

- Løst og fast fra tiden siden sidste møde i januar 

- Brainstorm vedr. navn, historie og kommunikation 

- Tour de France 2022 

- Evt. 

 

 

Mødekalender 

2021 

Her er en oversigt over vores møder i 2021. Sted kommer på, 

når vi nærmer os næste møde og kender corona forbeholdene 

for mødetidspunktet. 

 

Torsdag d. 11/2 kl. 19 

Onsdag d. 10/3 kl. 19 

Tirsdag d. 13/4 kl. 19 

Torsdag d. 6/5 kl. 19 

Onsdag d. 9/6 kl. 19 

    



 

  

 
 

 

   
 

Onsdag d. 18/8 kl. 19 

Torsdag d. 9/9 kl. 19 

Tirsdag d. 5/10 kl. 19 

Tirsdag d. 9/11 kl. 19 

 

Venlig hilsen 

Tobias Stanek 

BIDdanmark 


