
Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 11.10. 2022 

 

Sted: Superbrugsen penthouse 

Tilstede: Irene, Allan, Jette og Henrik.    Referent: Jette 

 

Brochure/folder går nu i trykken.  Der opjusteres fra 50 stk. til 100 eller antal til en bedre pris. hos Prinfovejle.  De skal 

udleveres med klistermærke som velkomst til nye medlemmer. 

 

Endelig er problem ”manglende kasserer” løst. Britt Fusager på Vinkelvej har talt med Bjarne Andersen og Peter Gosvig. 

Hun har accepteret posten til timebetaling. Hun vil også sende fakturaer ud i januar og sørge for momsindberetning og 

betaling og passe e-boks henvendelser.  

 

Henrik Kjeldsen har overtaget flagop- og nedtagning fra Henrik Nissen hos spejderne. De får p.t. 12.000 kr. for opgaven. 

l Allan vil lige forventningsafstemme aftalen med Henrik Kjeldsen, nu hvor der bl.a. er kommet flere flag på alléen.   

 

Vedr. Iværksætterprisen 2023 vil Irene spørge Pandekagehuset (Tantes madhus) om de vil lade sig indstille af 

Foreningen. De blev dannet 28.10. 2018 så har skabt liv i byen i under 5 år. De er gode til at benytte sig af lokale 

blommer, æbler osv fra private, som de bytter for is og laver til saft og sælger i butikken. Der kommer mange lokale og 

turister i det hyggelige lokale. Huset skaber live hele året rundt på hjørnet. 

Vi havde et medlemsarrangement tirsdag den 27.9. i Byens Café hvor Gert fra Pleasure Wine holdt en vinsmagning. Der 

blev serveret tapas til fra Caféen. Vi var ikke mange deltagere desværre. Men det sidst tilkommende medlem VPS-

Rengøring deltog med ejerparret. Gert blev også nyt medlem i Foreningen. 

Datoen for næste års medlemsarrangement er allerede fastsat så der kan sættes X i kalenderen.  

Det bliver torsdag den 28. september 2023. Der vil senere komme mere info ud, hvad det kommer til at gå ud på.   

 

Der er møde i Byens Hus onsdag den 12.10. hvor City Vejle giver inspiration til at udvikle/forny butikslivet i Jelling. Irene 

og Jette regner med at deltage. 

Irene vil kontakte journalist Leif Baun for at lave en artikel i VAF for at takke/fortælle om donationen fra 

Sparekassefonden af det flotte beløb til renovering af flag samt nye flag som blev indviet til Tour de France. Allan havde 

sørget for at vores 3 flagborge var sat frem i den anledning med forsk. Internationale flag. Det så godt ud i byen. 

Lystændingsfesten regner vi også med løber af stabelen som den plejer 1. søndag i Advent den 27.11. på Torvet. Irene 

checker om julemand Bové er klar igen i år. Tilladelsen på Torvet er booket for de næste 3 år. Irene spørger Friskolen og 

Bredager om de interesseret i en bod, hvor de kan have salg af evt. æbleskiver/gløgg. Hestevognen bookes, Henrik 

sørger for slikposer til børnene. Allan sørger for teknik og checker op på lyd med Morten. 

 

Jette lægger referat ud på www.jellingguiden.dk Det sker efter hvert bestyrelsesmøde. Der kan man også læse mere om 

Lystændingsfesten 1. søndag i Advent. Vi opfordrer de medlemmmer, der ønsker en bod til fremvisning/varer – om at 

henvende sig til Bestyrelsen hurtigst muligt.  

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 16. november 2022, hvor vi mødes i Penthouse ovenpå Brugsen kl. 18.00 

Tak for endnu en hyggelig aften med smørrebrød og et glas vin efter mødet. 

     

http://www.jellingguiden.dk/

