
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode møde, som var online denne gang 

Antal deltagere: 12  (13 noget af tiden)                                                                  Mødet blev holdt: 12. januar 2022 

Emne Beskrivelse Koordinator 

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

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Tak for den gode energi og positive mindset ☺ 

 

Økonomien En kort gennemgang af økonomien for 2021, hvor vi har en smule 

tilbage, som vi tager med i 2022. Et år hvor der sker meget i området 

og som giver os mange muligheder for at lave spændende ting. 

Restbeløb for 2021 som overføres 23.500 kr. 

Samlet råderum for 2022 er dermed 98.500 kr 

 

Tour de France De ansøgte penge til en Jelling-koordinator fik vi ikke 

Der blev holdt et godt møde 6. december 

Der har været møde med Jonas, som er fanzonekoordinator. Alle de 

gode ideer m.m. fra vores borgermøde i september er videregivet. 

Der er løbende møder – næste møde er d. 24. januar. Der er en 

fanzonepulje på 100.000kr, som man kan søge ind i. Puljen er inkl. 

udgifter til sceneudgifter. 

Lars Ulrik, der står for 100 dages programmet, er der også holdt møde 

med. Jelling Heritage indsender forslag om kommunikationsplatforme 

– både online og fysiske 

Peter, fra Jelling Musikfestival har opgaven med frivillige og den første 

store deadline kommer om lidt, hvor der skal navne på 250 frivillige, 

der skal stå langs ruten  

Jelling Vikingemarked bliver afholdt d. 2-3. juli 

 

Arrangement for 

børn og familier 

Vi har en ambition om at lave noget for børn og deres familier. Flere 

ting er i spil, fx 

Tour de France som sidste års børnecykelevent (Britta og Iben), dels 

nævnte Karen en familieworkshop om fx bæredygtighed (arrangeret 

af Vejle Kommune evt. i april) som optakt til Spotlight i 18. maj. Ole 

talte om at det ville være godt med flere børnearangementer i 100 

Iben, Britta 



 

  

 
 

 

   
 

dages program til Tour de France. Ole nævnte at en 

mountainbikecykelbane kunne være en idé. Gøgl kunne være god 

attraktion.  Camilla nævnte at ethjulet cykel kunne være mulighed. 

Pia nævnte også tidligere planlagte børnefestival om optakt til Jelling 

Festival  - her talte vi om at der ikke var så mange ekstra kræfter i år 

pga. Tour de France.  

Under punktet talte vi også om fastelavn. Spejderne og Kirken laver 

arrangement, så vi gør ikke noget.  

Gormshallen er meget interesseret i at vi bruger dem som ramme til 

forskellige arrangementer henover året. 

 

Indtil videre arbejder Britta og Iben videre med bla: 

Hvem kan og vil bidrage? 

Hvilke aktiviteter skal der være? 

Hvornår skal arrangementet være? 

Verdensarvsugen Et meget veludført stykke arbejde blev lavet, da det blev afholdt i 

2021. Det gøres selvfølgelig igen. Initiativtagerne er allerede godt i 

gang og præsenterede på BID-mødet det foreløbige program, lige 

som fik talt om økonomien. Der ønskes tilskud fra BID. Det er derfor 

aftalt at der fremsendes bilag inden næste møde, hvor vi træffer 

beslutning herom. 

Høstmarked bliver d. 3/9 

Derudover er der vikingelejre, opvisninger, bagagerumsmarked, 

musik og meget andet. 

I år 2022, afholdes det hele fra d. 31/8-4/9 

 

Ole 

StreetQuest Der er kastet en bold op i luften vedr. StreetQuest. Der kan læses 

mere herom på: https://www.streetquest.dk/da/. Yderligere info 

er vedhæftet mailen 

Vi tager en samlet dialog omkring emnet næste gang 

Iben 

Evt • Karen: Vores overskudslager af cykler gives videre til 

nogen der kan bruge dem. Ikke de gule – dem bruger vi 

selv ☺. Heartland festival i Jelling d. 18. juni, med talks, 

 

https://www.streetquest.dk/da/


 

  

 
 

 

   
 

viden og kulinariske oplevelser. Der arbejdes, i 

vinterferien, på Vikinge escaperooms, faciliteret af 

Kongernes Jelling 

• Camilla: Vil gerne lave en kalender over alt det der sker i 

Jelling 

• Hvis noget skal på Jelling guiden, så send til: 

kalender@jellingguiden.dk  

    

Næste møde Næste møde bliver 9. februar kl. 18.30 på Jelling Bryghus 

Dagsorden er som følger 

- Tour de France 

- Status på nuværende projekter 

- Nye projekter 

- Info fra foreninger, kommune mfl. 

- Evt. 

 

 

Mødekalender 

2022 

Her er en oversigt over vores møder i 2022.  

 

9. februar 

9.marts 

13. april 

11. maj 

8. juni 

10. august 

14. september 

12. oktober 

9. november 

    



 

  

 
 

 

   
 

 

Venlig hilsen 

Tobias Stanek 

BIDdanmark 


