Generalforsamling i Jelling Turist- og Handelsstandsforening – referat.
Torsdag den 17. marts 2022 i Byens Hus.

Tilstede: Jakob fra Realmæglerne, Ole Grangaard, Bjarne, afgående kasserer, Morten fra Jelling Radio, Irene
fra Byens Café, Jonna Kjærgaard, Allan fra AC, Jeppe fra Rema1000 og Jette fra Jelling Bedemand.
Afbud fra Henrik Werge og Peter Gosvig.
1. Valg af dirigent. Ole Grangaard Olesen vælges.
2. Formandsberetning af Irene:
Der er gået næsten 1 år siden sidste generalforsamling under Corona efter gældende forskrifter.
Endelig kunne man mødes forsigtigt og få et måltid udenfor coronaboblen igen.
Det er vigtigere end vi lige tror at kunne mødes i sociale sammenhænge. Nu er verden åben igen til
fremme for turisme og erhvervsliv.
Det har været begrænset, hvad der har kunne arrangeres for at styrke Foreningens synlighed og byens
sammenbinding og et lækkert medlemsarrangement.
På det grundlag genopstillede Irene, Henrik, Peter og Allan og Jette blev valgt ind i bestyrelsen.
Bjarne Andersen var kasserer indtil Peter Gosvig overtog posten og dermed ikke er deltager i
bestyrelsesmøder. Bjarne afsluttede 2021 regnskabet indtil Peter kunne overtage posten. Mange tak til
Bjarne for det.
I august 2021 søgte Allan på bestyrelsens vegne Jelling Sparekasses Fond om 50.000 kr. som
supplement til fornyelse og nyetablering af flag og flagrør til foreningens flagallé. I november fik vi
beløbet bevilget. Nu arbejdes der på at får den nye flagallé op at stå inden maj. Vi ønsker at
sammenbinde byen visuelt med flagene, at festliggøre konfirmationstiden, at pryde Jelling for turister
og markere Foreningen visuelt.
Der blev arrangeret et arrangement for medlemmer hos Sunair of Scandinavia i Billund Lufthavn. Den
30.9. kørte vi i 3 biler derud og fik en rundvisning af direktør Kristian Tvergaard. Det var meget
interessant at gå rundt i hangarerne og se både charterfly og private fly. Havde der været flere
tilmeldinger var planen at arrangere en bus og få picnic i det grønne på Randbøl Hede. Vi sluttede af
med en god bøf på Byens Café tilbage i Jelling.
I Vejle Kommune har JTH en medlemspost i Erhvervskontaktudvalget, hvor Jens Ejner Christensen er
formand. Peter Skou er næstformand. Udvalget er nedsat af Byrådet og rådgiver og medvirker ved
planlægning og gennemførelse af f.eks. Initiativer til udvikling af erhvervspolitikken i Vejle Kommune,
dialogmøder og erhvervsarrangementer, vækstinitiativer indenfor Kontaktudvalget og særlige
fokusområder. Dette udvalg sikrer at alle Vejle Kommunes handelsudvalg bliver hørt og inddraget i
dialoger om f.eks. udvikling af erhvervspolitikker, bosætning, uddannelse m.v. Lokalt afsæt med
udviklingsmål. Senest har Foreningen været medunderskriver på en ansøgning om at få flere
uddannelser til Vejle. Desuden har JTH mandat til at indstille ”årets købmand” samt at stemme på

andre kandidater. Det er blevet bekræftet at udvalget prioriteres i kommende periode. Formanden
prioriterer at deltage på møderne, da det kan have stor værdi.
Foreningen laver somme tider støtteskrivelser. Ikke partipolitisk eller udlændingepolitisk. Derfor blev
det nej til at deltage omkring Sandvad Centrets nye beboere. Foreningen repræsenteres i forb. Med
erhvervsmæssigt indhold, turisme og kultur. Vi skal ikke sættes udenfor formålstjenlige aktiviteter.
BID – Business Improvement District. Det er en model, der giver private aktører mulighed for at tage
mere ansvar for deres byrum, hvor de bor og driver forretning. Det kan være at vedligeholde
byrummet, gøre det renere, tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne og lokke folk
til udefra. Vejle Kommune har hidtil tilført 75.000 kr. om året til BID-arbejde. Alle interesserede fra by
og opland kan deltage i BID møderne. Her kan idéer udfolde sig når nogen er villig til at gøre lidt ekstra
for byen. Økonomien går igennem JTH, som er økonomisk ansvarlig overfor Vejle Kommune. Forskellige
arrangementer er planlagt og udført under BID, Høstmarked, events vedr. Tour de France mm.
JTH er hvert år arrangør og vært for juletræstændingen på Gorms Torv 1. søndag i Advent. En god
tradition, som er med til at synliggøre Foreningen på en glædelig måde. Her er vi i direkte kontakt med
voksne og børn i byen. Ca. 3-400 mennesker deltager hver gang.
Det er muligt for medlemmer af Foreningen at få en bod stillet til rådighed under arrangementet til salg
eller fremvisning af varer eller ydelser. JTH sørger for jule- og nytårsannoncer i Jelling Ugeavis.
Det kommende år vil vi prøve at hverve flere medlemmer og ønsker at gøre noget for medlemmerne
med gode medlems arrangementer.
TAK:
Til medlemmer for alle små og større sponsorater, der f.eks. gives som præmier under JFS.
Til Allan for arbejdet med fondsansøgning og flagallé.
Til Bjarne Andersen for kassererarbejdet gennem årene.
Til Peter for at overtage kassererposten
Til Jette for at skrive referater.
Til Henrik for at lægge lokale og forplejning til bestyrelsesmøder.
Til Jelling Bogtrykkeri for deres arbejde med Jellingguiden.
Til bestyrelsen for et godt og fokuseret arbejdsår.

3. Bjarne fremlagde regnskabet med 155.413,75 i balancen. Der var yderligere modtaget 6.000 kr. fra
Jelling Musikfestival, som ikke nåede med i regnskabet. Det var underskrevet og godkendt af
revisor Jakob fra Realmæglerne.

4. Irene, Henrik og Allan var på valg og blev genvalgt til en ny periode på 2 år. Jette er først på valg
næste år, så hun fortsætter også i bestyrelsen.

5. De to revisorer Jakob og Jonna Kjærgaard blev genvalgt.
6. Kontingentet vedtages uændret med Basis medlemskab på 1.000 kr. for 1 ansat og højst 1 ansat.
Almindeligt medlemskab for 2.000 kr. og støtte medlemskab på 500 kr. pr. forening/ privatperson.
7. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
8. Idéer til medlemsarrangementer. Der blev foreslået forsk. Smagninger evt med tapas til, Besøg af
Ottodan, der laver proteser ved Jeppe Sejr. Det kunne både være rent socialt og evt.
virksomhedsbesøg.
9. Under evt. nævner Bjarne at www.jellingguiden.dk trænger til et ansigtsløft.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Og vi nyder en god bøf og dessert i Byens Café og god rødvin til.
Tak for en hyggelig aften.

Referent. Jette Holmgaard, den 23.3. 2022

