
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode online-møde. God energi, gode ideer og godt selskab 

9 deltagere fra bla. cafe/butik, kommune, BID, Lokalråd, camping, Forretningsdrivende og De Virkomme I 
Jelling, Kongernes Jelling og Jelling Festival 

                                                                                                     Mødet blev holdt: 14. april 2021 

Emne Beskrivelse Koordinator 

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

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Et super god møde blev igen afholdt. Der kom endda nye ansigter 

med på dette møde – det er skønt.  

Der blev snakket godt om forskellige tiltag og nye events på både kort 

og lang sigt.  

Tak for den gode energi og positive mindset ☺ 

 

Cykler som en 

lagkage 

Junette Bay gæstede mødet, hvor hun fortalte om en spændende 

mulighed for at lave noget før og under Tour de France. Her i punkt 

for: 

• Placering bag Super Brugsen – måske flere steder 

• Bygge ”lagkager” med 100-120 cykler 

• Hjul med pallietfolie, så der kan lejes med lys/bevægelse 

• 12 cylker pr. lag 

• 7-8 meter i diameter 

Der skal nu arbejdes videre med projektet iform af beskrivelse og 

beregning af omkostninger. 

Peter, Ole 

Cykler i 

byrummet 

Siden sidste møde er der blevet malet, pyntet og opstillet 11 cykler, 5 

mere er på vej. Det har givet meget positiv respons og presseomtale. 

Cyklerne bliver aktivt brugt, pyntet og løbende vedligeholdt. Flere 

lokale samarbejder er inde over, fx Røde Kors, der sørger for at holde 

liv og skifte blomsterne. Skiltene på cyklerne er brugt til historier, 

hvordan det er lavet og bogstaver der tilsammen danner ord. 

Projektet kommer løbende til at udvikle sig hen mod Tour de France 

 

 

Eva, Iben, 

Camilla 



 

  

 
 

 

   
 

 

Festival Line fra festivallen var på her og fortalte om deres tanker og planer. 

Line har bedt om 10 minutter på næste møde i maj, hvor hun vil 

fortælle yderligere 

Iben, Line 

Evt Karen: Fortalte om god inspiration fra Gammel Ry med fx running 

dinner, spisegrupper, fest mm. Derudover om en fælles uge hvor der 

laves private events, fællesspisning. En energifyldt og inspirerende 

fortælling. Vi har aftalt lige at lade alle de gode ideer bundfælle  sig og 

så se om vi kan få passet noget ind i Jelling enten på kort eller lang 

sigt. Karen fortalte også at Kongernes Jelling åbner på onsdag 

Peter: Skovtur i Jelling. En ide til når restriktioner tillader det. 

Camilla: Der sætets kameraer op ved Byen Torv og Kongernes Jelling. 

Det er med henblik på at indsamle data om fx menneske flow og 

hvordan man bevæger sig rundt i området.  

Der blev til sidst på mødet aftalt at vi undersøger om der er 

opbakning til at tage møderne om morgenen i stedet fremover. 

Tobias fra BIDdanmark sender en ”afstemning” ud til alle på 

maillisten. 

 

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

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. 6. maj. Tid og sted tilkommer– vi håber på fysisk 

møde☺ 

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.  

 

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 


