
Referat fra 1. ordinære generalforsamling i Jelling lokalråd 

23. april 2014 kl. 19.30 

Byens Hus 

 

Formand Bjarne Madsen (BM) bød velkommen og lokalrådets medlemmer 

præsenterede sig. 

1. Valgt til mødesekretær: Irene Uhrbrand (IU) 

Valgt som stemmetællere: Herle Thomsen (HT) og Dorte Kirstine Madsen 

(DM) 

2. Dirigent: Jørgen Juul (JJ) konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt 

3. Formandsberetning: 

BM redegjorde for lokalrådets etableringsproces. Der har i årets løb været 

afholdt ca. 20 bestyrelsesmøder samt arbejdsgruppemøder. Se bilag med 

punkter fra formandsberetningen. 

Kommentarer til beretningen:  

- Lokalrådet kan bruges til lobbyisme. Holde drøftelser i gang og benytte PR-

kanaler 

- Der ønskes øget informationsniveau fra lokalrådet 

- Spørgsmål til hvordan lokalrådet kan bruge repræsentantskabet 

Beretningen erklæres godkendt. 

4. Registrering af fremmødte fra repræsentantskabet: 

3 fra menighedsrådet deltog i mødet, men var desværre ikke blevet 

registreret forlods. Generalforsamlingen nikkede til at de 3 fremmødte blev 

tilføjet kultursøjlen. 

Lokalrådet lover at kigge kritisk på vedtægterne i forhold til tilmelding til 

generalforsamling. Er den del hensigtsmæssig og håndterbar? 

Søjler med ulige numre: personer derfra på valg i ulige år. 

Søjler med lige numre: personer derfra på valg i lige år. 

 

Valg til repræsentantskabet: 

Bente Breinholdt (BB) meldte sig til søjle 6 i repræsentantskabet. 



Hermed er valg af borgerrepræsentanter gennemført. 

 

Valg til lokalrådet: 

Ib Jensen, Betty Friis og Herle Thomsen fortsætter. 

 

Valg fra de lige søjler + 3. søjle, fordi Lise var indtrådt som suppleant. 

- Ingen fra søjle 3 ønsker genvalg 

- BM ønsker ikke genvalg 

- IU ønsker ikke genvalg 

- BB ønsker ikke at stille op. 

Søren Fjordside og Emily Bergstrøm ønskede at stille op. De blev valgt. 

Således består lokalrådet i næste periode af 5 medlemmer: Ib Jensen, Betty 

Friis, Herle Thomsen, Søren Fjordside og Emily Bergstrøm. 

Generalforsamlingen tillader lokalrådet selv at rekruttere en suppleant, skulle 

behovet opstå. 

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6.  Hanne Basse valgt som revisor. JJ valgt som revisorsuppleant. 

Lokalrådet er regnskabsansvarlig overfor Vejle kommune. Næste år fremvises 

regnskabet dog for repræsentantskabet.  

Lokalrådet checker op på, om der skal justeres i vedtægterne vedr. 

regnskabet. 

       8. Evt. 

Omkring trafik/skiltning: Alvorligt at der ikke er afsat kommunale midler til 

trafikforbedringer i Jelling. Forskellige problemer i byen vedr. hastighed, 

småbiler på cykelstier samt privat skiltning. 

Positive tilkendegivelser vedr. de projekter, lokalrådet har arbejdet med. 

Rapporten ”Bløde trafikanter – fremkommelighed og sikkerhed i Jelling” får 

ros. 



Også ros for hjemmesiden, som har været længe ventet, og som fremover vil 

kunne lette kommunikationen fra lokalrådet. 

Drøftelse vedr. demokrati og lokalråd: Lokalrådet kan altid tage fat i og holde 

liv i vigtige debatter vedr. lokale forhold. Lokalrådet kan også lægge politisk 

pres på i forhold til fx kommunal budgetlægning og lokalplanlægning. Der skal 

være plads til uenighed i demokratiske processer. Det vigtigste er at holde 

gang i de processer, som er betydningsfulde for vores lokalsamfund. 

Opfordring til at invitere repræsentantskabet til bl.a. større drøftelser. 

 

Forslag til lokalrådsarbejdet:  

- Forslag til generalforsamlingen skal foreligge senest 1 uge før 

generalforsamlingen jvf. vedtægterne. 

- Forslag til lokalrådet kan altid indgives løbende 

 

Tak til alle fremmødte for levende og konstruktiv debat. 

 

 

 

 


