
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode møde samt værtsskabet på Jelling Bryghus. 

Antal deltagere: 7                                                                                                Mødet blev holdt: 17. november 2021 

Emne Beskrivelse Koordinator 

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

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Der var ikke mange til dette møde, hvilket overraskede da flere havde 

ønsket morgenmøde, men ikke var mødt op. Vi går derfor tilbage til 

aftenmøder igen. 

Tak for den gode energi og positive mindset  

 

Tour de France Styregruppen, der blev nedsat ifbm det afholdte borgermøde, har nu 

fået sat struktur på alt det der kom under mødet. Der er virkelig lavet 

et godt stykke arbejde, så vi kan føre mange af de gode ting ud i livet. 

Det er en stor koordinerende opgave.  

Vejle kommune har både en projektleder og fankoordinator ansat. 

Vores styregruppe har ansøgt om 150.000 kr, så vi kan aflønne ”vores 

egen” Jelling-Koordinator.  

Der blev igen talt frivillige, hvor der er bred enighed om at der skal 

være plads til dem der virkelig gerne vil hjælpe.  

Den 6. december vil vi gerne invitere til endnu et borgermøde vedr. 

Tour de France. Vi håber på at både fankoordinator og den ansvarlige 

for 100-dags-planen kommer med.  

Vi ser frem til at kunne blive endnu mere konkrete. 

I samme uge som Tour de France, er der VM i orientering i Vejle. Vi 

tager op på mødet i januar, om vi kan gøre noget i Jelling for at tappe 

ind i dette.  

Styregruppen 

Stjerneløb De involverede i dette arrangement har vi ikke set meget til siden 

september måned. Vi er dog alle enige om at ideen er god nok til at 

kunne blive gentaget. Dog med den rette planlægning og 

eksekvering. 

 

 

   



 

  

 
 

 

   
 

Julemandens 

værksted 

Planen er i skrivende stund at det gennemføres 4.- 5.12, begge dage 

kl. 10-14 og med 7-9 arbejdende stande, julehistorier, 

palisadenissejagt i udstillingen og lidt godt til ganen. Vi sætter op 

fredag, mødes til morgenmad begge dage kl. 9 og BID plejer at betale 

for forplejning til de frivillige begge dage samt materialer til 

værkstederne. Vi sætter gang i Markedsføringen sidst på denne 

uge/begyndelsen af næste – valget har lige fyldt rigeligt i pressen til 

at få plads til et juleværksted også. 

Der vil skulle fremvises Coronapas for alle over 15 år: det er vilkårene 

på Kongernes Jelling uanset gæsteantal har ledelsen besluttet. 

 

Irene, Karen, 

Pia, Iben 

Evt • Britta informerede om ”Sammen om Jelling”.   

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

Juletræstænding 

julemarked 

Julemandens værksted 

… desuden holder bla. Campingpladsen flere arrangementer henover 

året, ligesom sportsforeningen, Byens Hus etc.  

 

Næste møde Næste møde bliver 12. januar kl. 18.30 

Dagsorden er som følger 

- Tour de France 

- Status på nuværende projekter 

- Nye projekter, herunder fastelavn, vinterferie mm. 

- Info fra foreninger, kommune mfl. 

- Evt. 

 

 

Mødekalender 

2022 

Her er en oversigt over vores møder i 2022.  

 

12. januar 

9. februar 

    



 

  

 
 

 

   
 

9.marts 

13. april 

11. maj 

8. juni 

10. august 

14. september 

12. oktober 

9. november 

 

Venlig hilsen 

Tobias Stanek 

BIDdanmark 


