
Referat af møde i Lokalrådet den 7. oktober 2013 
 
Til stede: Ib, Søren, Irene, Betty, Bjarne, Herle, Lise 
Afbud: Ingen  
 
Referent: Betty 
 
Referat fra sidste møde Godkendt. 
Sidste nyt fra Vejle 
Kommune 

• Diverse postmodtagelser gennemgået. 
• Hvad gør lokalrådet fremover med den slags post? 

o Vi nåede frem til, at vi ikke skal føle os forpligtede til at videresende 
til eventuelle interessenter i lokalrådets område. 

Midtbyplanen Camilla Jørgensen svarer 12/8-13i mail til Bjarne: 
”Udviklingsplanen	blev	behandlet	på	ØU	12.	august	og	skal	nu,	som	du	også	
skriver,	videre	i	høring	hus	Udvalget	for	lokalsamfund	og	nærdemokrati	(22.8),	
Teknisk	udvalg	og	Kultur-	&	Borgerserviceudvalget	(begge	10.9).	Derefter	skal	
sagen	retur	i	Økonomiudvalget	til	behandling	(23.9)	og	endelig	i	Byrådet	(2.10).	
	
Sagen	kører	således	parallelt	med	budgetforhandlingerne.	
	
I	kan	se	sagen	(sag	182)	og	bilag	(udviklingsplan	og	høringssvar/bemærkninger)	
her	
http://www.vejle.dk/page72433.aspx	
	
Når	sagen	er	politisk	færdigbehandlet,	får	Teknik	&	Miljø	den	politiske	
beslutning	vedr.	udviklingsplanen	samt	politikernes	evt.	bemærkninger	til	
planen.	
Derefter	gør	jeg	planen	klar	til	endelig	offentliggørelse	og	alle,	der	har	indsendt	
bemærkninger	i	høringsperioden,	får	svar.”	
-------	
Citat fra byrådsmødet 2/10-13: 
”Realisering	
	
Det	skal	understreges,	at	forslaget	til	udviklingsplanen	ikke	er	vurderet	i	
forhold	til	Vejle	Kommunes	budget,	og	der	er	heller	ikke	taget	stilling	til	i	
byrådet,	om	de	viste	visioner	skal	søges	realiseret.	Det	vil	i	givet	fald	ske	på	
baggrund	af	konkrete	projekter	og	prioriteringer.	
En	lang	række	af	de	foreslåede	ideer	forudsætter	private	investeringer,	eller	
privat/offentlige	samarbejder,	og	en	realisering	er	derfor	også	afhængig	af,	at	
der	er	private	investorer,	der	vil	indgå	i	projekterne.		
	
Igangsætning	af	lokalplanforslag	
	
Det	anbefales	at	igangsætte	en	udarbejdelse	af	to	lokalplanforslag	i	Jelling	
Midtby.	Mellem	Runevej	og	Sydhøjen	vil	der	kunne	skabes	et	attraktivt	
nybyggeri,	hvor	nye	byhuse	kan	skabe	sammenhæng	i	byen	og	danne	ny	
bykant.	I	området	øst	for	stationen	på	Jernbanevej	vil	der	med	nybyggeri	og	
spændende	byrum	kunne	skabes	en	flot	ankomst	til	byen.”	
------ 
Jelling Lokalråd afventer den endelige udgave af planen samt Vejle Kommunes 
tilbagemelding på vores høringssvar. 

Runde rundt Intet. 
Hjemmeside  Er sendt i skyen.  



Burde kunne findes på www.jellinglokalraad.dk.  
Feltet KONTAKT fungerer ikke.  
Siden kan heller ikke findes ved blot at skrive Jelling Lokalråd i søgefeltet på en 
vilkårlig søgemaskine, idet arbejdsgruppen ikke har lagt tilstrækkelig vigtige 
ord ud i skyen at søge på. Vi var på det seneste og sidste arbejdsmøde næppe 
opfindsomme nok i den henseende. 
Skal der bruges mere hjælp til at gøre siden bedre, må denne købes udefra. 

Forretningsorden  Lise og Betty laver et forslag, som fremlægges på mødet i november. 
Repræsentantskabsmødet • Lise og Søren sørger for at annonce og pressemeddelelse tilgår Jelling 

Ugeavis og VAF. 
• Herle afklarer med Byens Cafe, om der holdes åben for servering af 

øl/vand/kaffe på denne aften. Er dette ikke tilfældet, sørger Bjarne for øl og 
vand i en pause. 

• Lise udsender sine spørgsmål til debat til kommentarer og uddybning bland 
lokalrådet. De endelige spørgsmål sender hun til Bjarne, som sørger for at 
de tilgår de indbudte embedsmænd fra Kommunen. 

• Bjarne indbyder også den nye direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen 
Michael Sloth. 

Aftenens forløb 
• Lokalrådet ankommer klokken 18.30 og stiller op. 
1. Siden generalforsamlingen (hjemmeside, midtbyplan, kommuneplan) 

v/formanden. 
2. Fra kommunen v/indbudte embedsmænd. 
3. Dialog mellem salen, embedsmænd og lokalråd, som gerne må munde ud i 

nye arbejdsområder for lokalrådet & kommende underudvalg. 
4. Tak for i aften v/formanden. 

Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 21/11 klokken 18.00-20.30 på 
Jelling Kro.  
Mødet indledes med en let anretning.  
 
Mulige punkter: 
1. Evaluering af repræsentantskabsmødet. 
2. Lokalrådets arbejde fremover. 
3. Evaluering af lokalrådets årsplan. 
4. Diskussion af forretningsorden. 
5. Den eventuelle tilbagemelding på midtbyplanen. 
EVT 

EVT Intet, jo kafferegnskab Bjarne → Søren. 
 
Rundsendt til rådets medlemmer 7/10-13 til kommentarer inden for en uge. 
 
– og som det endelige referat sendt til rådets medlemmer den 15/10-2013. 


