
BID JELLING møde 16. juni 2022 – i Byens Hus, Jelling 

1. Fremtid og inspiration - barometret står på forandring – hvordan holder vi Jelling – handelslivet og 

bylivet - på sporet? Hustandende har færre penge, renten stiger, der er ikke nok personaler, vi skal 

tænke mere grønt mv. Hvordan udvikler vi byen, så vi kan være med i omstilling fra forbrugskultur 

til kvalitetskultur. Vi er nysgerrige på inspiration for at styrke og hjælpe byens 

butikker/spisesteder/serviceerhverv til den nye virkelighed. 

   

Inspiration til byliv og handelsliv 1: Vi planlægger et aftenmøde, hvor vi inviterer citychef Andreas 

Kiis fra City Vejle til at give inspiration om, hvad man gør sig af tanker i Cityvejle om 

samfundsudviklingen og hvilke nye tiltag, der kan tale ind i omstillingen? Hvad kan vi tage med ift. 

udviklingen af handelsliv og byliv i Jelling?    

     

Inspiration til byliv og handelsliv 2: Vi planlægger et aftenmøde midt september, hvor vi har 

inviteret direktør Lene Lawaetz og citymanager Brobygning Middelfart til at komme og fortælle os 

om, hvordan Middelfart arbejder både strategisk og hands-on med oplevelser, butikker, byliv, 

turisme mv.  https://brobygningmiddelfart.dk/ 

Hvad kan vi tage med ift. udviklingen af oplevelser, butikker, turisme og handelsliv i Jelling? 

 

Camilla kontakter begge for dato . 

 

2. BID samarbejdet er positivt for Jelling. På BID møder deltager en blanding af repræsentanter fra 

lokalråd, butik, ejendomsejere, bryggerier, Kongernes Jelling, Kro, kommune, campingplads, lokale 

borgere mv. Vi er ml. 5 og 15 på hvert møde og vi mødes en gang om måneden. Vi udvikler og 

afprøver idéer, der skaber en sjovere midtby og styrker handelsliv og byliv. Efter sommerferien vil vi 

gerne invitere endnu bredere ind – endnu flere butikker, foreninger, butiksudlejere m.fl. Vi bruger 

de to arrangementer efter ferien til at invitere flere med. 

  

3. Streetquest: Vi har tidligere haft besøg af firmaet Streetquest, der fortalte om deres 

oplevelsesprodukt, hvor man via sin mobil kan ledes rundt på en rute gennem byen og løse 

opgaver. De har tilbudt at lave rute og indhold og produktet klart for 20.000 kr. Der vil ikke være 

udgifter derefter for hverken brugere eller BID. Vi aftalte på sidste BID at vi skulle teste produktet 

og spørge anden by om erfaring med firma/produkt.  

- Pia + gæst har prøvet det i Uldum: Der var problem med at komme på med den ene telefon 

men det fungerede fint på den anden telefon. Det var sjovt. Der var noget målrettet både børn 

og voksne. Der var forskellige opgaver – meget med at tælle – finde årstal, tælle vinduer mv. 

man kan også få hints. Også nogle facts og historie.  

- Camilla har talt med Uldum fællesråd om deres oplevelse af streetquest – samarbejdet og 

produktet. De havde gode oplevelser med både firmaet og oplevelserne. De manglede selv at 

lave lidt mere markedsføring i form af skilte. 

Der er stemning for, at vi går videre med projektet. Vendes på næste BID møde inden vi sætter 

endeligt i gang. Vi skal også aftale tovholder. 

               

4. Høstmarked 3.9.2022: Stationsvej spærres af og telte på vejen. Pia og Ole arbejder med at 

arrangere dagen. BID har tidligere i år godkendt og forreserveret max. 34.500 kr. som tilskud til 

arrangementet (pavilloner mv). Der sælges også stande for at skaffe en indtægt. 

https://brobygningmiddelfart.dk/


     

5. TDF De sjove cykler – er brugt 2021 og 2022 til børnearrangementer. Hvordan kan vi bruge dem 

frem til Tour de France? Kan vi placere en ved lindecirkel og en ved Vestergade? Camilla spørger 

Anne Dorte og melder tilbage til Niels ift. at sætte dem frem. Øvrige gule cykler får fine 

tilbagemeldinger.  

 

6. TDF Rundkørsler – der er kommet et meget fint værk op med Søren Bjældes cykler i østlige 

rundkørsel. Der er desuden søgt på at opsætte ”halve cykler” på vestlige rundkørsel – men der er 

kommet afslag på ansøgning, da andre har fået tildelt pladsen.   

 

7. TDF Flag: Der er delt en del ud. På dagen skal vi også dele ud eller flagene skal stå tilgængeligt for 

gæster. Eva er tovholder. Camilla spørger Jonas om, hvor i fanzonen, der er gode muligheder for 

uddeling på dagen?    

 

8. TDF Ny tour-runesten – der laves et arrangement for at afsløre stenen. Her kan vi også dele flag 

ud? 

 

9. Vandsten/Houkærsten – vi forventer at springvand kan være klart til at blive tændt 11. juli. 

Kommune og Lokalråd arbejder på at finde en (gen)indvielsesdato efter sommerferien.  

 

10. Skomagerens Hus (Gormsgade)– der har været afholdt pop-up shop, og der er ny pop up event på 

vej. Og måske også nyt tiltag med Klædeskab – lækkert genbrug af tøj.     

 

11. Heartland og Nationalmuseet – arrangement lørdag 11.6: Rigtig godt arrangement på 

gårdspladsen på Anesminde.  En god test af hvad gårdspladsen kan bruges til – talks, musik mv. Der 

var fint fremmøde – også at lokale bryggerier, spisested, kaffevogn mv. 

 

12. Økonomisk ramme: Rådighedsbeløb er fortsat 48.585 kr. Hvis vi på augustmødet vælger at bruge 

20.000 kr. til Streetquest er rådighedsbeløb 28.585 kr. til brug for resten af året.  

 

13. Næste møde – midt i august (uge 33). Camilla afklarer med Michael (ny mødeleder). Kunne vi 

måske mødes i Skomagerens Hus – og få en introduktion til deres nye sted og aktiviteter? Camilla 

undersøger med Maria.    

 

Lena, Pia, Eva, Niels, Camilla (ref) 


