
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode møde – er bare meget bedre i fysisk form ☺ 

11 deltagere – godt fremmøde, vi ønsker os stadig flere ☺ 

                                                                                                     Mødet blev holdt: 10. maj 2021 

Emne Beskrivelse Koordinator 

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

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Et super godt møde blev igen afholdt, hvor vi besøgte Jelling Camping 

med tilhørende kaffe og kage.  

Tak for den gode energi og positive mindset ☺ 

 

Byg et vikingeskib Oprindelig plan med cykler som en lagkage er kasseret til fordel for 

nyt og spændende. Vi vil bygge vikingeskibe ud af cykler.  

3-5 vikingeskibe skal bygges og placeres strategisk rundt i byen. 

Koordinator gruppen på denne arbejder videre indtil næste møde, 

hvor de fortæller om de konkrete planer og handlinger 

Det her bliver super godt! 

 

Jes, Peter, 

Gabrielle, 

Britta 

Cykler i 

byrummet 

Vi har i noget tid haft gule cykler i byrummet. Det bliver muligt at 

”adoptere” cyklerne. Mere info tilgår fra gruppen 

Eva, Iben 

Festival Line fortale om tankerne vedr, aflysning af Jelling Festival. Vejle Alive 

er skabt – mere info tilgår, hvor der bla. vil være en festuge fra 25. 

juni til 3. juli. 

Line 

3. juli event Vi vil, i forbindelse med Vejle Alive, markere at der nu er 1 år til Tour 

de France. Der er nedsat tre grupper der arbejder med følgende: 

- Vintage cykelholdet →Bjarne 

- Cykelværksted og Pimp your Bike → Line, Niels, Iben, Jes 

- Fest fx Gravøl & Jazz → Gabrille, Annette 

Alle arbejder videre til næste møde, hvor planer og tanker 

præsenteres for alle. 

 

Evt Generalforsamling i Jelling Lokalråd d. 25. maj kl. 19.30 på Jelling Kro  



 

  

 
 

 

   
 

Bjarne gav update på Verdensarvsugen i uge 35. 

 

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

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. 9. juni kl. 8.15 i Byens Hus 

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. 9/6 kl. 8.15 

Onsdag d. 18/8  

Torsdag d. 9/9.  

Tirsdag d. 5/10   

Tirsdag d. 9/11  

    

 

Venlig hilsen 



 

  

 
 

 

   
 

Tobias Stanek 

BIDdanmark 


