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Referat	  fra	  stiftende	  Generalforsamling	  for	  Jelling	  Lokalråd	  18.02.2013	  i	  Byens	  Café.	  
	  
Til	  stede	  	  
39	  personer	  inklusiv	  arbejdsgruppen.	  
	  
Som	  repræsentanter	  for	  Vejle	  kommune	  mødte	  fra	  Teknisk	  Forvaltning	  Henrik	  Aagaard	  og	  Peter	  Sepstrup,	  
samt	  	  næstformand	  i	  udvalget	  for	  lokalsamfund	  og	  nærdemokrati	  Morten	  Kristensen.	  (Disse	  blev	  indtil	  
afstemningen).	  
	  
Størstedelen	  af	  de	  fremmødte	  var	  fra	  forskellige	  foreninger	  i	  byen,	  men	  også	  interesserede	  borgere	  var	  
fremmødt.	  
	  
Søren	  Fjordside	  bød	  velkommen	  på	  vegne	  af	  arbejdsgruppen	  Bjarne	  Madsen,	  Betty	  Friis,	  Lise	  Lind,	  Viggo	  
Friis,	  Søren	  Fjordside	  og	  Emily	  Bergstrøm.	  
	  
Søren	  informerede	  kort	  om	  arbejdsgruppen	  forudgående	  arbejde,	  for	  hurtigst	  muligt	  at	  få	  Lokalrådet	  stablet	  
på	  benene.	  
	  
2)	  Lise	  styrer	  teknikken,	  Betty	  tager	  imod	  og	  registrerer	  alle	  repræsentanter,	  Viggo	  har	  fået	  opgaven	  at	  
uddybe	  spørgsmål	  vedrørende	  vedtægter,	  Emily	  er	  mødesekretær	  (Referant).	  
	  
3)	  Søren	  præsenterer	  aftenens	  dirigent	  Jørgen	  Juul	  –	  som	  tager	  over.	  
	  
4)	  Der	  vælges	  2	  stemmetællere,	  Christian	  Christiansen	  og	  Herle	  Thomsen.	  -‐	  dette	  blev	  dog	  ikke	  nødvendigt..	  
	  
5)	  Gennemgang	  af	  vedtægter	  går	  i	  gang	  
	  
Paragraf	  1	  –	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  2	  –	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  3	  –	  Jørgen	  Juul,	  uddyber	  bilag	  2	  -‐	  	  –	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  4	  	  
4.1	  Bjarne	  Bagge	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  at	  siddende	  bestyrelsesmedlemmer	  skal	  melde	  om	  de	  bliver	  
siddende	  14	  dage	  inden	  Generalforsamling	  –	  Viggo	  forklarer	  at	  de	  der	  er	  valgt	  for	  2	  år	  ikke	  skal,	  mens	  dem	  
der	  genopstiller	  skal.	  Ellers	  ingen	  kommentarer	  eller	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  5	  	  
5.2	  Niels	  Barkholdt	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  at	  4	  ud	  af	  5	  bør	  repræsentere	  hhv.	  handel/erhverv,	  Idræt,	  
Kultur	  og	  turisme	  (de	  foreningsudpegede	  –	  grønne	  –	  se	  bilag	  2	  i	  vedtægter)	  Viggo	  forklarer	  hvorfor	  vi	  mener	  
det	  er	  vigtigt	  med	  en	  bred	  repræsentation	  fra	  de	  foreningsbaserede	  repræsentanter	  i	  bestyrelsen.	  –	  samt	  at	  
en	  fra	  de	  andre	  kolonner	  kan	  tiltræde,	  hvis	  ingen	  repræsentanter	  fra	  en	  kolonne	  stiller	  op	  til	  bestyrelsen.	  	  
Der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  6	  
6.1	  skolebestyrelsen	  synes	  det	  er	  et	  problem	  at	  medlemmer	  af	  skolebestyrelsen	  uden	  for	  virkeområdet	  ikke	  
kan	  være	  repræsentanter.	  Viggo	  forklarer	  hvorfor	  arbejdsgruppen	  mener,	  det	  er	  vigtigt	  for	  lokalrådets	  
arbejde	  at	  man	  kommer	  fra	  lokalområdet,	  for	  det	  nære	  engagement	  i	  byens	  interesser.	  
–	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
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Paragraf	  7	  –	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  8	  	  
8.1	  –	  Kim	  fra	  Møllen	  spørger	  hvad	  det	  betyder	  at	  lokalrådet	  forpligtes	  ved	  enten	  formanden	  eller	  
næstformandens	  underskrift.	  Viggo	  forklarer	  at	  det	  bare	  skal	  være	  en	  af	  de	  to	  der	  skriver	  under	  på	  aftaler	  på	  
vegne	  af	  lokalrådet.	  
	  
Paragraf	  9	  	  –	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Paragraf	  10	  –	  der	  er	  ingen	  ændringsforslag.	  
	  
Gennemgang	  af	  vedtægter	  er	  smertefrit	  overstået	  og	  godkendt.	  
	  
Punkt	  7	  og	  8	  på	  dagsorden	  byttes	  rundt	  da	  ingen	  borgerinteresserede	  er	  stillet	  op	  til	  repræsentantskabet	  for	  
de	  gule	  søjler.	  (bilag	  2)	  Dorthe	  Rørbye	  påpeger	  at	  man	  ikke	  ved	  hvem	  i	  lokalet	  er	  forenings	  repræsentanter.	  
	  
Med	  Hensyn	  til	  disse	  punkter,	  håber	  jeg	  Betty	  vil	  videresende	  hendes	  flotte	  repræsentant	  liste	  og	  endeligt	  
valgte	  bestyrelse,	  videre	  til	  arbejdsgruppe	  og	  bestyrelse	  	  
	  
Punkt	  7)	  Der	  er	  6	  Borger	  interesserede	  repræsentanter.	  (de	  gule	  i	  bilag	  2	  i	  vedtægterne)	  –	  hvoraf	  Betty	  Friis,	  
og	  Irene	  Uhrbrandt	  stiller	  op	  og	  vælges	  til	  bestyrelsen,	  samt	  Herle	  Thomsen	  som	  Suppleant.	  	  
	  
Punkt	  8)	  Af	  foreningsbaserede	  repræsentanter	  opstilles:	  
Handel/Erhverv:	  Ib	  fra	  Jelling	  Radio	  TV	  –	  og	  stiller	  op	  som	  eneste	  kandidat	  og	  vælges	  til	  bestyrelse	  for	  handel	  
og	  Erhverv.	  
Idræt	  har	  3	  repræsentanter	  –	  se	  navne	  på	  Bettys	  liste.	  –	  Men	  desværre	  stiller	  ingen	  op	  til	  bestyrelsen.	  
Kultur:	  Har	  rigtigt	  mange	  repræsentanter.	  –	  Hvoraf	  kun	  Dorthe	  Rørbye	  stiller	  op	  og	  vælges	  til	  bestyrelsen.	  
Turisme:	  Bjarne	  Madsen	  fra	  Jelling	  Kro	  er	  repræsentant	  for	  Turisme	  og	  stiller	  op	  og	  vælges	  til	  bestyrelsen.	  
Øvrige	  interessegrupper:	  Se	  Bettys	  liste.	  –	  ingen	  stiller	  op	  til	  bestyrelsen.	  
	  
Så	  egentligt	  har	  vi	  ved	  endeligt	  valg	  kun	  5	  repræsentanter	  i	  bestyrelsen,	  men	  Herle	  som	  i	  første	  omgang	  var	  
valgt	  som	  suppleant	  hos	  borgerinteresser,	  Indvilger	  i	  at	  indgå	  i	  bestyrelsen	  og	  tildeles	  posten	  i	  de	  grønne	  
kolonner	  for	  Øvrige	  interesser.	  
Søren	  Fjordside	  indvilger	  i	  et	  år	  for	  bestyrelsen	  og	  at	  varetage	  Idrættens	  post	  i	  bestyrelsen.	  
	  
Hermed	  er	  bestyrelses	  posterne	  besat	  med	  de	  7	  kandidater,	  som	  de	  netop	  godkendte	  vedtægter	  foreslog.	  
	  
Søjle	  1	  Handel/Erhverv	  ,	  Søjle	  3	  Kultur	  og	  5	  Øvrige	  interesser	  vælges	  for	  2	  år.	  
Søjle	  2	  Idræt,	  Søjle	  4	  Turisme	  vælges	  for	  1	  år.	  
	  
Punkt	  9)	  Der	  er	  faktisk	  ikke	  flere	  kandidater	  til	  bestyrelsen	  end	  at	  der	  ikke	  bliver	  noget	  valg/afstemning.	  
	  
Punkt	  10)	  Hanne	  Basse	  er	  valgt	  som	  revisor	  og	  Jørgen	  Juul	  er	  revisor	  suppleant.	  
	  
Punkt	  11)	  Jørgen	  Juul	  informerer	  at	  bestyrelsen	  skal	  fastsætte	  dato	  for	  deres	  første	  bestyrelsesmøde.	  
	  
Punkt	  12)	  Søren	  Fjordside	  takker	  af,	  både	  til	  de	  fremmødte	  repræsentanter	  og	  kandidater	  for	  god	  ro	  og	  
orden,	  og	  til	  Jørgen	  Juul	  for	  den	  fremragende	  ordstyring.	  
	  
Den	  nye	  bestyrelse	  går	  i	  deres	  første	  møde,	  og	  aftenen	  er	  vel	  afsluttet.	  
Referat	  af	  Emily	  Bergstrøm	  


