
Bestyrelsesmøde mandag den 13.3. 2023 

Tilstede:  Irene, Allan, Henrik og Jette  (referent) 

 

Dato blev fastsat til arrangement for medlemmer til torsdag den 21.9. kl 17.00. Indhold defineres senere. Spisning på 

Fabers Stue evt. med mad og drikkevarer fra delikatessen i Superbrugsen. Allan undersøger muligheden for en 

foredragsaften/smagning på Dons ved Kolding.  Jette lægger dato på www.jellingguiden.dk og giver Birthe Faber besked. 

 

Der var 13.3. også erhvervsmøde i Gormshallen med Morten Damgaard, Nils Aagesen og borgmester Ejner Christensen. 

Der blev orienteret om udvikling, campingpladser og andet relevant for Jelling Kommune. Irene og Henrik deltog. 

 

Jette laver stikord/punkter til beretningen på generalforsamling den 22.3. Så fremlægger Irene både den og regnskabet, 

da ny kasserer Britt Fusager nu skal have betaling for sine timer. 

 

Der er kommet et forslag til behandling på generalforsamlingen fra Peter Gosvig om at sammenlægge Lokalrådet med 

Handelsstandsforeningen. Umiddelbart mener bestyrelsen at de har forsk. målsætninger. Det prøver vi lige at undersøge 

nærmere, til et svar på GF. 

 

Vestjysk Bank er faldet af listen for medlemmer. Jette kontaker dem og får kontaktoplysninger til medlemslisten og 

checker op om de så ikke har fået faktura på  kontingent til Foreningen denne gang. 

Henrik sørger for 3 vingaver á 200 kr. til de to revisorer og dirigent Ole Grangaard til generalforsamling. 

Irene sørger for bilagsliste over de store poster i regnskabet, så vi kan forklare JTH omkostninger på knap 30.000 kr. Og 

gebyrer på 5.000 kr. Som sikkert er bøden for ikke indberettet moms. 

 

Lena Uhrskov fra Lenas Zoneterapi stiller op til bestyrelsen. Endnu ikke andre har meldt sig. Vi ser om der kommer flere. 

 

Vi mødes kl 17.30 på Café Sejd før generalforsamling. Henrik har papirblokke med til evt. afstemning. Bestyrelsen mødes 

før middagen og konstituerer sig og vælger ny mødedato. 

 

Tak for endnu en hyggelig aften med lækre smørrebrød og et par glas vin til Delikatessen.  
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