
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd torsdag d. 1. maj kl. 19.00 i Byens Hus  

 
Til stede:  
Herle Thomsen (HT) 
Søren Fjordside (FJ) 
Ib Jensen (IJ) 
Emily Bergstrøm (EB) 
Betty Friis Nielsen (BN) 
 
1. Fastlæggelse af dagsorden 

Den udsendte blev besluttet som aftenens dagsorden. 
 
2. Valg af referent 

BN valgt som referent. 
 
3. Evaluering af generalforsamlingen (Bjarne, Irene og Lise deltager i dette punkt) 

 Der var afbud fra Bjarne, Irene og Lise. 

 Vi er opmærksomme på, at repræsentantskabet skal informeres oftere i den 
kommende bestyrelsesperiode. 

 Når der nedsættes arbejdsgrupper, skal repræsentantskabet gøres 
opmærksom herpå, så personer herfra har mulighed for at melde sig. 

 På det kommende bestyrelsesmøde skal vedtægter og forretningsorden 
kulegraves med henblik på eventuelle ændringer. 

 
4. Overdragelse (Bjarne, Irene og Lise deltager i dette punkt) 

Punktet udgår, da Bjarne, Irene og Lise ikke var til stede. 
 
5. Konstituering – offentliggørelse i Ugeavis og VAF 

Formand: Ib Jensen. 
Næstformand: Emily Bergstrøm. 
Kasserer: Søren Fjordside. 
Sekretær: Betty Friis Nielsen. 
Hjemmesideansvarlig: Herle Thomsen, suppleant Emily Bergstrøm. 

 

 FJ er ansvarlig for mødeindkaldelser & dagsordener. FJ er mødeleder. 

 BN er ansvarlig for intern og ekstern mailkommunikation.  
 

 FJ og BN laver en pressemeddelelse om konstitueringen til VAF og Jelling 
Ugeavis.  

 
6. Møde med Camilla og Henrik d. 7. maj på Jelling Kro klokken 19.00  

 Dagsorden:  
Bløde trafikanter (Lise Lind og Inge Mols deltager under dette punkt, Søren 
German er forhindret i at deltage). 
Byens Torv. 
Prioriteringslisten. 
Vejle-Billundbanen. 



 

 FJ laver og udsender den endelige dagsorden. 

 FJ taler med Bjarne Madsen, Jelling Kro om, hvorvidt kroen er reserveret.   
 
7. Prioriteringslisten for Jelling Midtby (vedlagt) 
    Hvem skal den sendes til i Vejle Kommune? 
    VAF? 

 Orientering om indholdet givet. 

 FJ sender listen til forvaltningen (Camilla og Henrik). 

 IJ orienterer om indholdet i Jelling Turist- og Handelsstandsforening.  
 

7. Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Det fortsatte arbejde med bløde trafikanter 
o BN beder arbejdsgruppen om at fortsætte som en gruppe, der laver 

opfølgning og status over iværksættelser og/eller nye problematikker. 

 Skitsetegning af Byens Torv 
o Tegningen gennemgået.  

 
8. Kommende mødedatoer – medbring kalender 

 Bestyrelsesmøde i Byens Hus tirsdag den 10/6-14 klokken 19.30. HT 
reserverer lokale. 

o Forslag til dagsorden: 
 Vedtægter 
 Forretningsorden 
 Genbrugsplads 
 Vejle-Billundbanen 

 Bestyrelsesmøde i Byens Hus onsdag den 6/8-14 klokken 19.30. HT reserverer 
lokale. 

 
9. Evt. 

 Intet. 
Referent 

Betty Friis Nielsen 

 
 
 
 


