
Generalforsamling i Handelsstandsforeningen onsdag den 22. marts 2023 på Café Sejd. 

 Tilstede: Irene, Jette, Henrik, Allan, Lena Uhrskov, Birthe og Per Faber, Gert (Pleasure Wine), Jakob+kollega, Rebekka, 

Asta Høy, Rema1000 uddeler, Bjarne Taudal. Afbud fra Helle og Kent (VPS Rengøring), Niels Kjærgaard 

 

1. Valg af dirigent blev Ole Grangaard 

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning fremlagt af Irene: Vi har fået 10 nye medlemmer de seneste 2 år. På sidste 

generalforsamling foreslog Jakob fra Boligbutikken at medlemsarrangementet kunne være en smagning. Det blev Gert 

fra Pleasure Wine, der holdt en smagning for medlemmerne i sept. I Byens Café med tapas fra Caféen. Flagalléen er 

blevet udvidet og renoveret bl.a. for 50.000 kr. som Allan har søgt fra Sparekassens Fond. Op- og nedtagning af flag 

varetages stadig af spejderne. Brochuren til nye medlemmer af Foreningen er endelig blevet færdig og trykt i 100 

eksemplarer. Den er lige delt rundt til alle medlemmer med en lille reminder om dato for GF på Café Sejd samt et lille 

klistermærke til vinduesrude eller bilrude. www.jellingguiden.dk opdateres nu af Jette med referater af alle møder, 

logoer under medlemmer og bestyrelsens medlemmer. Vi har også lavet forordet til papirudgaven af Jellingguiden som 

ligger flere steder i byen til turister og alle interesserede. På et BID møde kom city Vejle og fortalte, hvordan han lavede 

små videoer og små events rundt i byen for at tiltrække opmærksomhed på Vejle gågade og butikker. God inspiration til 

Jellings handlende. Fra BID får vi 75.000 kr. plus moms om året i midler til arrangementer og synlighed for byens 

handlende og turister. En opfordring til at møde op på BID møder som bl.a Jelling Lokalråd også deltager på. Vi har et 

samarbejde på flere tiltag. Foreningen er medlem af Erhvervsforeningen Vejle, der fornylig var i Gormshallen for at 

informere om tiltag, udviklingen siden sidst, samarbejde, grønne indsatser og guider, eksportmuligheder, Tour de France, 

eksponering og ”årets købmand” blev Lars Charlie Mortensen. Der er udviklet Jelling Spillet af far og søn i byen, hvor vi 

har nogle spørgsmål med om Handelsstandsforeningen. Vi har købt et par spil i Foreningen til evt. gaver. Brugsen har 

også haft dem til salg. Britt Fusager, BF Bogføring er nu ansat til at sende opkrævninger ud til medlemmer en gang om 

året og sørge for momsindberetning og betaling 2 gange om året. De løbende betalinger klarer formanden selv. Irene 

takker bestyrelsen for et godt flow gennem året og god opbakning og hjælp med de forsk. Opgaver. 

 

3. Irene fremlagde regnskabet, der var delt ud på bordene. God økonomi. Indestående ca. 150.000 kr. nu ca. Der var 

ønske om at få lavet mere detaljeret kontoplan for Foreningen, så udgifterne specificeres bedre. F.eks. økonomien 

omkring flag alle med spejderne. Bøde for for sent betalt moms på 5.000 kr. pga ingen kasserer.  

 

4. Valg til bestyrelsen. Allan, Irene og Henrik blev genvalgt. Lena Uhrskov stillede op og blev valgt ind som 5. mand efter 

Peter Gosvig. 

 

5. Valg af 2 revisorer. Jonna Kjærgaard og Jakob fra Boligbutikken. 

 

6. Kontingent blev valgt til at fortsætte uændret, 1.000 kr. for max 1 ansat og 2.000 kr. for flere medarbejdere.  

 

7. Indkomne forslag. Der var kommet et fra Peter Gosvig om at sammenlægge Jelling Turist- og Handelsstandsforening 

med Jelling Lokalråd. Der var flere argumenter for at det ikke synes hensigtsmæssigt. Der er forskellige mål. Lokalrådet 

arbejder primært for borgerne og får lidt midler og søger fonde til deres arbejde., hvor Foreningen arbejder for at 

fremme erhvervs og turistlivet. Foreningen er i forvejen slået sammen af Turistforeningen og Erhvervsforeningen. Der 

betales kontingent for at betale arrangementer sammen med BID midlerne. Så også økonomisk kan det blive svært at 

lægge yderligere sammen end det er i forvejen. Forslaget blev dermed enstemmigt vedtaget som nedstemt. 

 



 8. Forslag og idéer til aktiviteter for medlemmerne. Årets medlemsarrangement finder sted torsdag den 21.9. med et 

fælles arrangement med afslutning i Fabers Stue til spisning, evt. med mad og drikke fra Superbrugsens Delikatessen. 

Nærmere info lægges på www.jellingguiden.dk og der kommer en invitation. Aktiviteter kunne være Torvedag med vin, 

blomster, keramik eller andet. Evt. livemusik. Der har tidligere været en X-faktor vinder til at optræde i Runecentret. Der 

har også tidligere været vist ”Slumdog millionaire” på stort lærred foran trappen på Torvet. Jelling Radio stod for det 

tekniske. Fin sommeraften med picnickurve og vin i glassene hos flere deltagere. Julebingo blev også foreslået – med 

præmier fra de handlende. Det blev nævnt at bestyrelsen havde tænkt på en bustur til Dons vin producent ved Kolding 

til en smagning og foredrag. Det var der flere, der syntes var en god idé. Der er en del at tænke videre på til næste 

arrangement.  

 

9. Evt. Der blev spurgt om vi kunne gå Vejle Kommune efter i sømmene med at give et rabathæfte eller lignende til nye 

tilflytte i byen? Kunne de få en folder eller gave. Generalforsamlingen synes vi skal koncentrere os om nye forretninger. 

Vi prøver at få en fra bestyrelsen til at tage forbi med vores nye folder og byde velkommen, evt. med en lille gave. 

Lokalrådet byder vist nye tilflyttere velkommen.  

 

Fredag den 1.9. er der arrangement i byen om Verdensarv i øjenhøjde. Dagen før er der fællessang ved Højene med lidt 

madboder som sidste år.  

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig og valgte: 

Formand: Irene Uhrbrand 

Næstformand Henrik Werge  

Sekretær: Jette Holmgaard (som også her er referent)  

Medlemmer: Allan Madsen og Lena Uhrskov 

www.jellinguiden.dk opdateres med den nye bestyrelse.  

 

Første bestyrelsesmøde er mandag den 17. april kl 18.00 i Brugsens lejlighed. 


