
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 10. april i Byens Hus 
 

Til stede: Bjarne Madsen, Lise Lind, Ib Jensen, Betty Friis Nielsen, Herle Thomsen og 

Søren Fjordside 

Afbud fra: Irene Uhrbrand 

 

1. Valg af mødeleder: Herle Thomsen, og referent: Søren Fjordside 

 

2. Planlægning af generalforsamlingen d. 23/4 2014  

Der er kun kommet én tilbagemelding fra repræsentantskabet om deltagelse i 

generalforsamlingen. Der udsendes ikke en påmindelse om det til foreningerne. 

Da man er i færd med at nedlægge Jelling Turistråd, skal der til generalforsamlingen i 

2015 forberedes en vedtægtsændring, så turismeområdet ikke længere skal vælge 

repræsentanter til lokalrådet og dermed ikke repræsenteres i bestyrelsen fremover. 

 

Herle foreslår, at der tages initiativ til, at lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som skal 

arbejde på, at der bliver etableret en genbrugsplads i Jelling. 

 

3. Nyt fra arbejdsgruppen ”Bløde trafikanter”. 

Lokalrådet har store roser den færdige rapport om bløde trafikanter (bilag). 

Arbejdsgruppen laver en udstilling i foyeren i Byens Hus i 14 dage fra d. 22/4 om deres 

forslag til forbedringer af forholdene for bløde trafikanter i Jelling. 

Der udsendes PR om det på mandag d. 14/4 samtidig med offentliggørelse af rapporten. 

Rapporten sendes til Henrik Aagaard, Camilla Jørgensen og Michael Sloth samt til 

medlemmer af byrådets teknik- og miljøudvalg.  

PR sendes til Ugeavisen, VAF og TV-Syd. 

 

4. Nyt fra arbejdsgruppen ”Byens Torv”. 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag, som er inspireret meget af kunstforeningens 

forslag fra 2011 (bilag). Kristian Jørgensen fra arbejdsgruppen laver en skitse, som 

illustrerer de momenter, som forslaget indeholder. 

Arbejdsgruppen kontakter Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard for at få tilknyttet en 

person fra Vejle Kommune, som kan lave det endelige forslag til udformningen af torvet. 

Målet er, at der bliver bevilget penge til anlæggelse af torvet i budget 2015. 

Når torveforslaget er færdigt, vil der blive lavet en udstilling sammen med en 

presseomtale af forslaget, så borgere kan komme med kommentarer og inputs. 

Det kan overvejes, at man inddrager børnefamilier på et tidspunkt i processen for at få 

input til torveudformningen fra denne gruppe borgere. 

 

5. Prioritering af plan for renovering af Jelling Midtby + møde med teknisk direktør. 

Følgende ting prioriteres til gennemførelse i 2015: 

- Anlæggelse af Byens Torv 

- Anlæggelse af sivevej, som forbinder Mølvangvej med Runecenterområdet 

- Anlæggelse af parkeringsplads syd for Byens Hus 

- Påbegyndelse af byggemodning af randbebyggelsen mellem Fakta og Stationsvej 

Søren laver desuden et forslag til forhold, der skal udbedres i midtbyen i de efterfølgende 

år, samt nogle visionspunkter til fremtidig gennemførelse. 

Forslaget sendes til Lokalrådet og kommenteres af bestyrelsesmedlemmerne, så det 

endelige forslag kan ligge klar til mødet med Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard d. 7. 

maj. 



 

Søren arrangerer en rundvisning med teknisk direktør i Vejle Kommune, Michael Sloth, 

helst en fredag formiddag i maj eller juni, eller alternativt onsdag d. 28/5 kl. 15.30-16.30. 

 

Vi vil arbejde på at lave et offentlig møde i efteråret med de 4 politikere i Vejle 

Kommune, som er blevet valgt i Jelling og omegn. Politikerne vil på mødet kunne give et 

bud deres visioner for Jelling by. 

 

6. Brev fra Beboerforeningen Midt vedr. baneføring nord om Jelling. 

Lokalrådet modtog for 2 dage siden et forslag fra beboerforeningen til en baneføring nord 

om Jelling i forbindelse med planerne om en ny jernbaneføring mellem Jelling og Billund. 

Lokalrådet har vendt forslaget og finder det meget interessant og spændende. 

 

7. Orientering om diverse mails. 

Orientering givet. 

 

Vi modtager nogle gange henvendelser fra borgere, som er i tvivl om, hvem de skal 

henvende sig til i Vejle Kommune. 

Vi vil overveje at foreslå Vejle Kommune at lave en liste over personer i de forskellige 

forvaltninger, som borgere henvende sig til, alt efter hvilket emne, det drejer sig om. 

Disse kontakter kan vi henvise til på vores hjemmeside, samtidig med, at vi opfordrer til at 

bruge App’en: ”Giv et praj” 

 

8. Evt. 

Punkt til næste møde: Udformningen af referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden, 

herunder brugen af farven rød. 

 

Referent 

Søren Fjordside 


