
Bestyrelsesmøde/Referat i Jelling Lokalråd onsdag d. 18. feb. kl. 20.00 hos Ib  
 
Til stede: Ib Jensen, Søren Fjordside, Emily Bergstrøm, Betty Friis Nielsen 
Afbud: Herle Thomsen 
 
Dagsorden/referat: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
• Godkendt 

 
2. Årsrapport og regnskab 2014 – oplæg til godkendelse (bilag). 

• Søren uddyber punkterne under beretning ved generalforsamlingen. 
• Proceduren ved generalforsamlingen. 

o Annonce og pressemeddelelse (Søren, sender også 
pressemeddelelsen til Betty) 

o Ordstyrer (Jørgen Juul Nielsen har givet tilsagn). Jørgen inviteret 
af Søren til det næste bestyrelsesmøde (17/3-15), hvor vi 
gennemgår proces i forbindelse med generalforsamlingen. 

o Mails og pressemeddelelse til foreninger (Betty) 
• Praktiske forhold ved generalforsamling. 

o Bestille kaffe/kage på Jelling Kro (Betty). 
o Bestille AV-udstyr (Betty). 

 
3. Revidering af vedtægterne. 

• Betty tilretter ud fra aftenens debat, huskeord ”mailliste, borgermøder”. 
• Køreplan for ændringen i følge vedtægterne.  

o Betty indkalder Søren, Viggo og Lise til et sidste møde vedr. 
indholdsforståelsen.  
Mødet skal være primo marts måned. 

o Jelling Lokalråd gennemgår vedtægterne en sidste gang på 
martsmødet (17/3-15). 

o Herefter indkaldes repræsentantskabet til et møde omhandlende 
vedtægtsændringer.  
Viggo og Lise indbydes som gæster til dette møde. 

o Mødet finder sted torsdag, den 9/4-15 klokken 19.30 i 
mødelokalet/Byens Hus (Betty sender indbydelse til 
repræsentantskabet og reserverer lokalet samt kaffe/kage). 

 
4. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

a. Genbrugsplads 
Intet nyt. 

b. Vejle-Billund-banen 
Intet nyt. 

c. Forskønnelse 
Er færdig med iagttagelser, arbejder nu med foranstaltningsforslag. 

d. Handelsliv i Jelling 
Afholder møde den 4/3-15 for I&R-gruppen med titlen ”Jelling som 
handelsby – muligheder og udfordringer” Oplæg ved Bodil Øllgaard 
og Marit Rosenkilde fra Vejle Kommune. 

e. Byens Torv 



Har holdt møde med arbejdsgruppen og repræsentanter fra Vejle 
Kommune, herunder også en landskabsarkitekt fra Rambøll. I mødet 
deltog også ejeren af FAKTA-bygningen, repræsentanter for 
Sparekassen, Cafeen og biblioteket. 
Tegningen af torvet færdiggøres i foråret, så man er klar til at udføre 
arbejde i efteråret. 

f. Trafik & skiltning 
Jelling-repræsentanterne i gruppen mødtes i januar. 
Gruppen afventer, at Vejle Kommunes repræsentanter i gruppen 
udmelder dato til et kommende møde. 

 
5. Modtagelse af ny-tilflyttede borgere i Jelling 

Udsat. 
 

6. Evaluering af vores deltagelse i Centerbyernes lokalrådsmøde d. 28/1 
• Søren og Betty deltog.  
• Temaet var turisme, herefter gensidig inspirationsrunde mellem de 

fremmødte lokalrådsrepræsentanter.   
• Erfaringsudveksling om det obligatoriske, økonomiske tilskud fra Vejle 

Kommune til lokalrådene er mundet ud i en fællesmail fra centerbyernes 
lokalråd med forespørgsel om større tilskud. 

 
7. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

• Søren har haft en samtale Leif Skov, som gerne vil være vores 
kontaktperson i Teknisk Udvalg i stedet for Peter Borup, som er rejst fra 
kommunen. 

• Mails & post fra hjemmesiden er videresendt til lokalrådsmedlemmerne af 
hjemmesideredaktøren. 

 
8. Nyt til hjemmesiden 

Dette referat. 
 

9. Hvad skal meldes ud til repræsentantskabet? 
• Intet i denne måned. 
• Når forslag til vedtægtsændringer er i den endelige udgave sendes dette 

dokument sammen med indbydelsen til at deltage i 
repræsentantskabsmødet den 9/4-15 i Byens Hus (Betty). 

 
10. Punkter til næste lokalrådsmøde 

Mødet finder sted den 17/3-15 klokken 20.00-22.00 hos Emily (eller Betty). 
 

11. Evt. 
Intet. 

 
Referent	18.02.2015	–	Betty	Friis	Nielsen	

 
 


