
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 16.11. 2022 kl 18.00 i Brugsens lejlighed. 

Tilstede:  Allan, Irene, Henrik og Jette som referent. 

 

Brochuren til nye medlemmer er endelig færdig. Vi har fået 50 stk. De udleveres af os hver især fra Bestyrelsen i januar, 

hvor vi melder os for udbringning til dem på medlemslisten vi har mest tilknytning til. 

 

Allan har nu lavet ny medlemsliste. Ikke opdateret siden 2017, så det var tiltrængt. 

Jette lægger den på fanen ”Medlemmer” på Jellingguiden, hvis det accepteres af Bestyrelsen? 

 

Der kommer annonce med Lystændingsfesten i Jelling Ugeavis i uge47 med et fint juletræ og alle medlemmers logoer. 

Vi har fået de sidste nye med.  Den sendes på mail til Jette, som lægger annoncen på Facebook under ”Det sker i Jelling”. 

Jette skulle opdatere tidspunkt til kl. 15.00 hvor julemanden kommer – på Jellingguiden. Det er gjort. 

Der er styr på el, godteposer, julemand og hestevogn. Nissehuset sættes ned på Torvet til 27.11. samt de 4 boder. De 3 

er p.t. besat af Ember, Botanik og Henning Tarp, som kommer med små træting, han har drejet. Surdejskokken tænker 

lige over, om han kan stå der med kardemommesnurrer eller andet. Dorthe på Jelling Kro takker nej da de ikke kan gå 

fra Kroen på en søndag. Brugsen sørger for gløgg/æbleskiver som enten håndteres via Henriks private mobilepaykonto 

eller Foreningen giver et fast beløb for entreprisen. Irene undersøger om julemanden kan starte fra depotet hos 

Rema1000. 

 

Der sættes en annonce i Jelling Ugeavis i uge 51 med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til alle med tak fordi man 

handler lokalt for at styrke byens butikker og handlende. Der er også logo med af alle. Bjørn hjælper Irene med at sætte 

de rigtige logoer ind, så de står skarpt. 

 

Der bliver Julemandens Værksted i år i Kongernes Jelling, 1. weekend i december. 

 

Der blev fastsat dato for generalforsamling som bliver onsdag den 22. marts. Vi prøver at finde ud af om det kan huses 

hos ejendomsmægler i Runecentret… Datoen er allerede lagt på Jellingguiden, Tusit- og Handelsstandsforening. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 1. februar kl 18.00 i Brugsens lejlighed.  

Med lidt nedsat hørelse pga hoste i over 1 uge, var det det referenten fik opfanget. 

 

Tak for en hyggelig aften med et glas vin og smørrebrød fra Delikatessen. 

 


