
Referat	  fra	  
Bestyrelsesmøde	  i	  Jelling	  Lokalråd	  mandag	  d.	  5.	  maj	  2015	   	  
	  
1.	  Dagsordenen	  godkendt	  
	  
2.	  Referent:	  Søren	  Fjordside	  
	  
3.	  Den	  nye	  bestyrelses	  tanker	  om	  og	  visioner	  for	  arbejdet	  i	  lokalrådet:	  
- gøre	  en	  god	  by	  bedre	  at	  bo	  i	  
- skabe	  sammenhæng	  i	  byen,	  bl.a.	  mellem	  by	  og	  monumentområde	  
- skabe	  liv	  i	  midtbyen	  i	  samarbejde	  med	  bl.a.	  Turist-‐	  &	  Handelsstandsforeningen	  og	  

Gang	  i	  Midtbyen	  
- forbedre	  koordination	  og	  informationer	  om	  aktiviteter	  i	  byen	  
- aktivére	  borgere,	  bl.a.	  i	  arbejdsgrupper	  	  
- samarbejde	  med	  Vejle	  Kommunes	  tekniske	  afdeling	  
- vejlede	  Vejle	  Kommunes	  politikere	  i	  f.t.	  udviklingsområder	  i	  Jelling	  

	  
4.	  Bestyrelseskonstituering:	  
Formand:	  Ib	  Jensen	  	  
Næstformand:	  Søren	  Fjordside	  	  
Sekretær:	  Karin	  Tarp	  
Kasserer:	  Søren	  Fjordside	  	  
Web-‐ansvarlig:	  Emily	  Bergstrøm	  
	  
5.	  Lidt	  om	  de	  faste	  rutiner:	  	  
1.	  Vi	  har	  ca.	  4	  møder	  årligt	  med	  Camilla	  Jørgensen	  og	  Henrik	  Aagaard	  fra	  Teknisk	  
Forvaltning	  i	  Vejle	  Kommune.	  Næste	  møde	  d.	  26/5.	  
2.	  Møder	  med	  politikere	  i	  VK.	  Næste	  møde	  med	  Leif	  Skov	  d.	  20/5.	  	  
3.	  Forretningsordenen	  fortæller	  om	  møde-‐rutiner.	  Skal	  snarest	  revideres	  af	  den	  ny	  
bestyrelse.	  	  
4.	  Arbejdsgrupper:	  Meget	  af	  arbejdet	  i	  lokalrådet	  baseres	  på	  arbejdsgrupper	  
5.	  Hjemmesiden:	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  holde	  den	  opdateret	  med	  det	  allervigtigste,	  men	  det	  kan	  
gøres	  til	  en	  mere	  spændende	  hjemmeside,	  hvis	  vi	  har	  tid	  og	  kræfter	  til	  at	  arbejde	  med	  det.	  
6.	  E-‐mails	  og	  post:	  Vi	  får	  en	  del	  e-‐mails,	  som	  videresendes	  af	  sekretæren	  til	  bestyrelsen	  og	  
relevante	  modtagere.	  
7.	  Lokalrådssamarbejde	  i	  VK:	  Vi	  har	  nedprioriteret	  det,	  og	  deltager	  i	  den	  udstrækning,	  vi	  har	  
tid	  til	  det,	  i	  de	  fælles	  lokalrådsmøder	  i	  VK.	  Der	  er	  både	  møder	  og	  arrangementer	  for	  alle	  
lokalråd	  og	  møder	  for	  de	  4	  centerbyers	  lokalråd.	  
	  
6.	  Kort	  nyt	  fra	  arbejdsgrupperne:	  
	   1.	  Genbrugsplads:	  Arbejdsgruppen	  nedlægges	  
	   2.	  Vejle-‐Billund-‐banen:	  Ib	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  en	  VAF-‐journalist,	  som	  ville	  høre	  	  
	   vores	  reaktion	  på	  en	  udtalelse	  fra	  BaneDanmark	  om,	  at	  de	  løsningen,	  vi	  foreslår	  er	  
	   meget	  dyre.	  Artiklen	  kommer	  snarest	  i	  avisen.	  
	   3.	  Forskønnelse:	  Laver	  offentlig	  møde	  d.	  19/5	  kl.	  17.00,	  hvor	  arbejdsgruppen	  	  
	   fortæller	  om	  deres	  arbejde	  indtil	  nu.	  



	   4.	  Handelsliv	  i	  Jelling:	  Ud	  sender	  meget	  snart	  en	  pressemeddelelse	  om	  	   	  
	   arbejdsgruppens	  arbejde.	  
	   5.	  Byens	  Torv:	  Torsdag	  d.	  7.	  maj	  kl.	  14.00	  fremlægger	  Vejle	  Kommune	  og	  	   	  
	   Rambøll	  en	  tegning	  for	  torvets	  udformning.	  	  
	   6.	  Trafik	  &	  skiltning:	  Afholdt	  møde	  med	  VK	  for	  en	  måned	  siden.	  VK	  lovede	  at	  	  
	   få	  en	  klarere	  skiltning	  på	  plads	  i	  Jelling	  i	  løbet	  foråret.	  
	  
7.	  Mailingliste/interesseliste	  for	  lokalrådet	  –	  erstatning	  for	  repræsentantskabet.	  
Meget	  vigtigt	  at	  få	  mange	  borgere	  og	  foreninger	  med	  på	  en	  mailingliste,	  således	  at	  vi	  kan	  få	  
nyheder	  fra	  lokalrådet	  bredt	  ud.	  Vi	  skal	  også	  bruge	  facebook-‐siden:	  ”Det	  sker	  i	  Jelling”	  
	  
8.	  Nyt	  til	  hjemmesiden	  
Dette	  referat	  
Offentlig	  møde	  med	  Forskønnelses-‐arbejdsgruppen	  
	  
9.	  Kommende	  møder:	  
1.	  Møde	  med	  Leif	  Skov	  onsdag	  d.	  20.	  maj	  kl.	  20.00	  på	  Jelling	  Kro	  
Inden	  dette	  møde	  afholder	  lokalrådet	  et	  bestyrelsesmøde	  fra	  kl.	  19.00,	  hvor	  vi	  snakker	  
prioritering	  af	  de	  opgaver,	  der	  skal	  løses	  i	  midtbyen.	  Tidligere	  prioriteringslister	  og	  
udviklingsplanen	  er	  bilag	  til	  mødet.	  
2.	  Møde	  med	  Camilla	  Jørgensen	  og	  Henrik	  Aagaard	  tirsdag	  d.	  26.	  maj	  kl.	  19.15	  i	  Byens	  Hus.	  
Efterfølgende	  et	  bestyrelsesmøde	  i	  Lokalrådet	  ca.	  kl.	  20.15.	  
	  
10.	  Evt.	  
Vejle	  Kommune	  kommer	  d.	  1.	  juni	  kl.	  14-‐18	  på	  Gorms	  Torv	  for	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  
borgerne	  i	  Jelling	  om	  Kommuneplan	  2017-‐29	  under	  titlen:	  Sig	  din	  mening.	  Vi	  vil	  i	  lokalrådet	  
være	  til	  stede	  i	  det	  omfang	  det	  er	  muligt.	  VK	  annoncerer	  med	  det.	  
	  
Referent	  
Søren	  Fjordside	  
	  


