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Referat BID møde Jelling 12. januar 2023 

 

Sted: Sejd Café 

 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Velkomst Michael bød velkommen  

Status fra BIDdanmark: 

Der en generel afmatning i hele landet. Mange steder har 
december været bedre end ventet. Men januar er stille. 

De lokale medier har desværre stor fokus på de mange 
konkurser der indtræffer i alle byer pt. Der er ingen tvivl om, 
at vi i de kommende måneder vil se mange konkurser, 
grundet tilbagebetaling af Coronalån mv. 

Men! Det er derfor også vigtigt, at vi ikke er med til at 
forstærke denne dialog. Vi skal alle forsøge at tale 
situationen op. Det er bestemt hårde tider – og 
forbrugertilliden er lavere end den har været i 50 år. Dog er 
der også mange, som faktisk har ganske fin omsætning – 
og på ingen måde er lukningstruede. 

Kunderne ønsker stadig selvforkælelse, og benytter sig 
stadig af byerne som plads for ophold, hygge og samvær. 

Det er derfor vores ansvar at gøre området attraktivt. Vi skal 
til trods for den mørke periode forsøge at skabe rammer 
vores kunder har lyst til at besøge. De skal trækkes til 
gaden, så I kan lokke dem indenfor       
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Hvad 
dækker BID 
området 

BID Jelling indbefatter hele Jelling, men har det centrale 
Jelling som omdrejningspunkt. Vi søger at skabe aktiviteter 
som beriger og trækker folk til midtbyen. 

Vi vil skabe LIV I BYEN, for liv avler liv! 

 

 

Aktiviteter Street Quest 
 
Den første rute er mere eller mindre planlagt. Der arbejdes 
ihærdigt for at færdiggøre historier og opgaver. 
Der sigtes efter indvielse omkring 1. april 2023 
 
Champagnestafet 
 
Det var problematisk at eksekvere i julemåneden – både 
pga. travlhed og at det var svært at skaffe konfettirør. Det 
”skydes” i gang i januar og februar – så vi samtidig skaber 
smil i en mørk tid       
 
Der er indkøbt 17 kasser. De bruges til dette event, men 
også til aktiviteter i løbet af foråret. 
Vi mangler opbevaring af disse – et bynært sted, så de 
frivillige kan afhente flaskerne inden de skal ud og 
overrække. Måske på museet? 
  
Bjarne rækker ud til Iben og får planlagt de første ture. 
 
Vikingestangtennis 
 
Er bestilt. Der kommer 2 sæt, samt et Ringespil. Det får sin 
indvielse 1. april, hvor vi forventer at afvikle et arrangement. 
 
Bannere ved banegård 
 
Projektet nåede ikke i mål inden jul. Tine hjælper Irene 
med det grafiske setup. 
 
Verdensarvsugen 
 
”Vi vil gerne have byen til at vise, hvad den kan” 
 
Verdensarvsugen er efterhånden blevet et succesfuldt, 
men stort setup. 
 
Ole efterspørger ressourcer til de 3 ben: 
 

- Medlemmer til styregruppe 
- Praktik i løbet af ugen 

 

Eva, Iben 

 

 

 

Iben, 
Bjarne, 
Connie, 
Karen 

 

 

Karen? 

 

 

 

Bjarne 

 

 

Irene, Tine 

 

 

Ole 
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- Økonomi 
 
For bedst muligt at kunne rekruttere frivillige, så blev vi på 
mødet enige om at behandle det i BID regi. 
På næste møde drøfter vi DNA, Målgruppe, ønsket fokus og 
meget mere.  
 
På mødet i marts inviterer vi bredere ind til mødet, så 
potentielle frivillige kandidater kan høre mere. 
 

Byudvikling 

 

 

 

 
Der er en ambition om at vores aktiviteter og indsatser 
skal have et ”grønt” islæt. 
 
Vi vil tilsigte dette ved fx 
 
At genbruge materialer som: 

- Plakater 
- Armbånd 
- Bannere 
- Mv. 

 
Det gør Jelling Festival fx allerede i dag. 
Bjarne fortæller om sit julepynt, der er lavet at gamle 
filmplakater fra LIDO. 
 
Ole fortæller, at der gennem Grøn Forum kan søges 
op til kr. 50.000,- til projekter. Dialog skal gå gennem 
Maren. Vi griber denne dialog på næste møde. 
 

 

Eventuelt Evaluering af Julemandens Værksted:  
 
Det var et super hyggeligt arrangement. Lidt færre 
børn end tidligere – men som med så mange andre 
arrangementer, så skal de lige genfinde sit leje efter 
coronanedlukningen. 
 
Aktiviteter på dagen: 
 
- bagning 
- kreativitet 
- keramik 
- træværksted 
 
Skal vi måske udvide med boder (udendørs) i år? 
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For at styrke dette års udgave, så taler vi om 
planlægningen heraf på BID mødet i maj. 
 
Skal vi have officielt Jelling Merchandise? 
 

Økonomi 

Alt besluttes på 
BID møderne, 
der kan ikke 
tages 
økonomiske 
beslutninger 
udenfor BID 
møderne. 

Der er afsat følgende beløb i 2023: Opdateres på næste 
møde 
 
Udgifter: 
 Afsat kr. 6.000,- til bannere 
 
I alt                                                       6.000.- 
 
Der er ca. xxxx til rest på årets BID-konto. 
 
 
 

Irene 

Næste møde 8. Februar kl. 19.00 – 20.30 hos Kongernes Jelling.  
 
(Bemærk: ændret fra d. 7/2) 
 
Dagsorden på næste møde: 
Velkomst  
Præsentationsrunde 
Status fra facilitator 
* Arbejde med fundamentet for Verdensarvsugen 
* Planlæg mødet i marts 
* Opdatering på Street Quest  
* Dialog om årshjul, samt arrangement 1 april. 
* Evt. 
 
 

 

 

 

Møder 2023 Datoer 2023: 
 

8/2 (Bemærk: ændret fra d. 7/2). Arbejde med 
fundamentet for Verdensarvsugen. 
8/3 Planlæg Verdensarvsugen 
13/4 
9/5 Planlægge Julemandens Værksted mm. 
7/6 
8/8 
6/9 
12/10 
7/11 
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Billeder Her vil der løbende være billeder fra aktiviteter i byen. 

 
 
 
 

 

 

Venlig hilsen 

Michael Moos Møller 
Konsulent 
BIDdanmark 

+45 22 24 42 42 (Send gerne sms) 

michael@biddanmark.dk 

 

mailto:michael@biddanmark.dk

