
Bestyrelsesmøde onsdag den 1.2. 2023 

Tilstede: Allan, Irene, Henrik og Jette 

 

Overlevering som kasserer fra Peter Gosvig til Britt Fusager skulle nu gerne være klaret. Hun vil snarest sende 

opkrævning ud til kontingent for 2023. Irene checker op om hun er frisk på selv at fremlægge regnskab til 

generalforsamling. 

Vi fulgte op på Julemandens Værksted, hvor der havde været færre børn, men de havde haft en god oplevelse. 

De sidste slikposer fra Lystændingsfesten blev delt ud til et biografarrangement den 11.12. for Ukrainske børn i vores 

lokale biograf.     

Er der ændringer til forord i Jellingguiden.dk? Kun Tour de France skal fjernes. Ellers er den så generel som den kan 

være. Verdensballetten kommer igen i nærheden af Jelling. Jeg får orientering fra dem når de kan offentliggøre sted og 

tid. Så ser vi om det kan nås indenfor deadline under forord. Ellers annonceres det på jellingguiden.dk 

Der bliver et erhvervsmøde for Vejle Kommune den 13.3 med bl.a. Niels Aagesen. Irene er blevet spurgt om der er et 

sted til afholdelse i Jelling. Gormshallen er foreslået.  

Generalforsamlingen er fastsat til onsdag dag den 22. marts kl 18.00 hos Café Sejd i mødelokalet i kælderen. 

Det er lagt på Jellingguiden.dk nu tilrettet med tid og sted. Lystændingsfesten er også lagt ind allerede med seneste 

billeder fra nov. Den finder sted søndag den 3.12.2023. Vi kan måske fastsætte dato for medlemsarrangement i 

september næste gang. Det kunne være hos vores nyeste medlem Fabers Stue med mad og drikke fra Delikatessen. Hun 

har en opdækningspis på 148 kr. pr. person. Der er terrasse og have, der kan benyttes ved arrangementer. 

Irene spørger om Ole Grangaard vil være dirigent til GF. Allan spørger Morten fra Jelling El-forretning om han vil stille op 

til valg til bestyrelsen, da vi mangler en 5. for at være ulige antal. På valg i år er Irene, Henrik og Allan.  

Irene sender snarest invitationer ud til GF. Ægtefæller inviteres med til spisning efter ca 19.30. 

Allan har sørget for bestilling af 100 stk. A5 kuverter med Foreningens logo. Jeg har lavet et kort med lille tekst, som 

også trykkes – med opfordring til at deltage i Gf. De lægges på Henriks kontor i Brugsen sammen med vores brochure og 

klistermærke af Irene. Vi laver et sæt til hvert medlem og tager den valgte rute:  

Henrik:  Boligbutikken, Café Sejd, Gormshallen, Green House, Jelling Bogtrykkeri og Superbrugsen. 

Allan:     VPS Rengøring, AC, Dansk Maskincenter, Flinker, Haughus, Jelling Camping, Jelling Radio- og TV, Runecentret og             
                Sigtenbjerggaard VVS. 
 

Irene:   Byens Bio og Café, Jelling Apotek, Musikfestival og Bryggeri, Miss it, Nybolig, Pleasure Wine,  Rema,  

Jette:    Botanik, Frisør Lyhne, bedemanden, Kræs, Lenas Zoneterapi, Fabers Stue, Surdejskokken og Britt Fusager.    

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 13.3. kl 18.30 NB!! I Brugsens lejlighed. 

 

Tak for et godt møde og lækker pizza med vin.  

Referent: Jette  

 

    

 

 


