
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode online-møde. Det gjorde I altså endnu engang godt. 

7 deltagere fra bla. cafe/butik, kommune, BID, Lokalråd, Forretnignsdrivende og De Virkomme I Jelling 

                                                                                                     Mødet blev holdt: 12. februar 2021 

Emne Beskrivelse Koordinator 

Præsentation Vi arbejder alle for at lave et spændende område der skaber liv, 

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Et super godt og konstruktivt møde blev afholdt. Der er en vilje til at 

finde på ting, der også fungerer i Corana-tid 

Skønt at se I bakker og ved Jeres deltagelse.  

Et godt møde hvor der var plads til at vi forlod agendaen, da snakken 

drev en anden retning. Det er fedt at en lille idé, indskudt lidt løst, 

blev udviklet til noget konkret, som nu bliver til noget.  

Det gjorde dog at vi ikke nåede den øvrige agenda, hvorfor referatet 

her omhandler liddt noget andet end planlagt. 

Tak for den gode energi og positive mindset ☺ 

 

Vinterferie 

aktivitet 

En god idé, der handler om at komme hen hvor folk i forvejen er, blev 

kastet på bordet. Vi vil være tilstede på kælkebakken, gøre noget godt 

for dem der er der, samtidig med at vi bidrager til det Jelling Kro, SEJD 

og Byens Café måtte have i støbeskeen.  

Der i det henseende snakket bla. fælles, presse, bålfade, oversigt over 

aktiviteter uge 7 m.m.  

Tiden endte med at være lidt knap til sidst, hvorfor der fluks arbejdes 

videre på den ”meget” korte bane. 

Der er således flere, der løber med denne opgave, hvor Camilla stærkt 

påtog sig den koordinerende rolle. 

Der vil være evaluering af denne på næste møde. 

Camilla 

Jørgensen 

Navn m.m. Dialogen på denne påbegyndtes, men vi blev hurtig enige om at 

kendskabet til det vi laver her, skal komme ud fra, at synlige projekter 

gør en forskel. Det er muligt emnet tages op på et senere tidspunkt 

• BIDrag Jelling 

• Jelling BIDrager 

 



 

  

 
 

 

   
 

• Fællesliv  

 

Flere deltagere Det vil være skønt hvis flere vil komme til møderne. Der er ikke tvivl 

om at alle i Jelling vil i samme retning, men en koordinering, dialog og 

ideudvikling vil gøre os stærkere. Der vil blive arbejdet dette – måske 

du bliver prikket på skulderen inden næste møde ☺ 

 

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

Der påbegyndtes en revidering af oversigten, men tiden var ikke 

med os – det fortsættes næste møde 

21/4 – genforeningsfesten 

Forår i Jelling uge 16+17 (Hvis Corona tillader det) 

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. 10. marts. Sted tilkommer – bliver nok online igen. 

Dagsorden er som følger 

- Løst og fast fra tiden siden sidste møde i januar 

- Aktiviteter på den korte bane 

 



 

  

 
 

 

   
 

- Aktiviteter på den lange bane 

- Tour de France 2022 

- Evt. 

 

Mødekalender 

2021 

Her er en oversigt over vores møder i 2021.  

 

 

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 


