
Bestyrelsesmøde mandag den 22.5.9. 

I Brugsens penthouse.   Deltagere: Irene, Allan, Henrik og Jette.        Sekretær: Jette   

 

Vi gennemgik vores velkomstfolder og lavede lidt justeringer. Irene redigerer den og mailer til bestyrelsen. Den lægges 

på www.jellingguiden som link af Jette når den er klar og godkendt. Jette tager i weekenden foto af flag alle på Vejlevej 

og kigger jellingguiden igennem efter andre motiver til folderen. Den skal deles ud til nye medlemmer med et 

klistermærke til bilen. 

 

Jette fortalte om sin deltagelse af kursus på Campus Vejle i DGI regi ”Bestyrelse som ledelse og team”. Belbin har en 

teori om 8 teamroller, hvor de fleste mennesker har 2-4 af dem. Det kunne være en idé at søge efter medlemmer til 

bestyrelsen hele året og uden at de skal indtage en bestemt rolle, men blot være medlem og så kan bestyrelsen selv 

konstituere sig. Opgaver i bestyrelsen fordeles både efter kompetencer og interesser, vigtigt også at komme lidt på dybt 

vand med emner, så man kan flytte sig. Bestyrelsen er ledelsen både hierarkisk men har også pligt til at få koordineret 

arbejdet med frivillige deltagere uden formel magt, men som situationsbestemt, instruerende og støttende ledelse.    

Det er Jettes vurdering at vi har en god dynamik i bestyrelsen og kan få idéer på bordet og få dem udført. Alle deltager 

aktivt og bliver hørt. 

 

Jette vil lave en liste med de forretninger som hun har kontaktet med henblik på at blive nye medlemmer. Den deles 

med bestyrelsen på enten Dropbox eller Google, så vi hver især kan se, hvem der er kontaktet og hvilket svar de gav. 

 

Allan får bestilt flagstænger og flag for de midler vi har søgt – til flag allé i byen. Vejle Kommune sørger også for både 

nogle holdere til stængerne samt flagstænger og sætter dem op, hvor de synes de mangler.  

Det blev foreslået om vores 3 flagborge skulle tages frem til Tour de France og placeres på Torvet og 2 andre steder. Skal 

de have enten franske flag eller de forsk. Nationaliteter, som deltager i Tour de France før Allan bestiller….? 

 

Irene har fået udformet en annonce fra Handelsstandsforeningen, der indrykkes med gul baggrund og medlemslogoer i 

tillægget i VAF for Jelling Musikfestival. Vi har fået de nye medlemmers logoer med, så den er hurtigt klar til Birgit 

Wiberg. 

 

Jette har mødtes med Mogens Andersen om Umbraco systemet som Jellingguiden ligger i. Hun vil med tiden få ryddet 

op og samlet referater for sig i mappe, foto og logo i hver sin mappe. Og så prøver vi på at holde vores side opdateret. 

Bestyrelsen er blevet rettet. Det gamle kort er fjernet. Nye arrangementer er lagt ind og referater vil løbende lægges ind 

på vores side på www.jellingguiden.dk  

 

Nye medlemmer skal have besøg af et medlem af bestyrelsen og have udleveret velkomstfolder og klistermærke. 

Irene sender gruppemail ud om vores akutte situation om manglende kasserer – om nogen er villig til at påtage sig 

opgaven. Ellers har Allan foreslået den freelance bogholder som AC benytter sig af og betale en timeløn for arbejdet. 

Kommende bestyrelsesmøder er fastsat til 14.6. og 30.8. kl 18.00 i Brugsens lejlighed. 

 

Vi har fastsat dato for et medlemsarrangement tirsdag den 27. september med en vinsmagning i Byens Hus. Irene 

spørger Gert ved Pleasure Wine om han kan stå for det. Det sendes ud til medlemmerne, hvis ikke det allerede er gjort i 

sidste mail efter generalforsamlingen. 

http://www.jellingguiden/
http://www.jellingguiden.dk/

