
Her følger referat af bestyrelsesmøde fra tirsdag den 22.3.22. 
Sted: lejligheden over Brugsen.  
Til stede: Allan, Henrik, Irene og Jette. 
 
Den nyvalgte bestyrelse mødtes til konstituering her første gang efter generalforsamlingen i Byens Hus i 
torsdags. 
 
På valg var Irene, Allan og Henrik. 
Formanden fortsætter, Irene blev genvalgt. Allan er næstformand, Peter Gosvig er kasserer og ikke med på 
bestyrelsesmøder. Jette fortsat sekretær og Henrik er caterer og landlord i bestyrelsen. 
 
Vi refererede generalforsamlingen for Henrik, som desværre var syg med corona. 
Det blev en god aften med gode input og hygge. 
 
Vi vil forsøge at få nye medlemmer ind i JTH. Der ligger et udkast til folder med information om Foreningen 
hos Irene. Den får vi gennemgået og tilrettet, så den både kan afleveres personligt til potentielle 
medlemmer og kan udleveres som indstik hos Realmæglerne med salgsmateriale. Allan medbringer ved 
næste møde en CVR liste over firmaer. Der bliver udvalgt nogle til os hver, som vi vil prøve at kontakte 
opsøgende. 
 
Desuden skal www.jellingguiden.dk opdateres med bestyrelse, mødereferater og evt artikler samt 
aktiviteteter som generalforsamling, julemandens værksted, Lystændingsfest 1. søndag i Advent, 
høstmarked o.s.v. 
Jette mødes med Bjarne Andersen for at få adgangskode og blive instrueret i CMS/Umbargo systemet, så vi 
selv kan holde siden opdateret. Det kan også være det vil generere nye medlemmer den vej. 
 
Jette deltager på et kursus på Campus Vejle den 26.4. for at få ny læring om bestyrelsesarbejde i 
foreninger, hvordan man bl.a. får overblik over de forsk. kompetencer bestyrelsen har og gør brug af dem 
bedst muligt. 
 
Vi fastsatte dato for næste medlemsarrangement til tirsdag den 27.9. 2022. 
Irene kontakter Gert fra Pleasure Wine om han vil lave en smagning af forsk vine, champagner eller hvad 
han kunne foretrække. Vi vil høre Jakob fra Real om han vil arrangere det evt. i forretningen. Vi valgte hans 
gode forslag som aktivitet til hygge blandt medlemmerne. 
 
Næste datoer for bestyrelsesmøder er aftalt til at foregå i lejligheden over Brugsen kl 18.00:   
Mandag den 9.5.  Agenda: informationsfolder, evaluering af kursus og flagregnskab     Tirsdag den 14.6.    
Tirsdag den 30.8. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jette Holmgaard 
Skråningen 3 
7300 Jelling 
Tlf. 7680 1010= 
 

http://www.jellingguiden.dk/

