
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 22. juni 
 

1. Dagsordenen godkendt 

 

2. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 1. Vejle-Billund-banen:  

 Jelling Turist- og Handelsstandsforening arrangerede vælgemøde med banen 

 som hovedtema d. 11/6. Stor forståelse blandt politikerne for problemstillingen. 

 Vælgermødet sluttede af med at deltagerne gik ned til baneoverskæringen for at 

 besigtige forholdene. 

 2. Forskønnelse:  

 Arbejdsgruppen er ”hvilende” efter offentliggørelse af deres rapport. 

 Runecentret: ejeren er meget interesseret i, at der kommer gang i forskønnelse  af 

 området. 

 Vi søger 130000 kr. ved VKs udviklingspulje til træer ved Grangaards Alle. 

 Vi arbejder på, at stakittet ved Faktabygningen fjernes nu. 

 3. Handelsliv i Jelling:  

 Havde offentlig møde d. 18/6 for at fremme udlejningen af ledige 

 butikslokaler i  midtbyen. Der fremkom mange gode ideer til det videre 

 arbejde. Disse ideer bearbejdes på en møde d. 29/6. Til mødet inviteres Gang i 

 Midtbyen med, da de har udtrykt stor interesse for at deltage i arbejdet. 

 Byens Torv: 

 Ny skitse er modtaget i sidste uge (se vedlagte bilag). Vi har givet positive 

 kommentarer til forslaget, og bedt om et budget for vandforløbet til brug for 

 fondsansøgningen ved Sparekassefonden. Desuden har vi givet udtryk for 

 vigtigheden af, at tidsplanen for torveanlæggelsen holdes. 

 Trafik & skiltning: 

 VK har opsat de skilte i byen, som de har lovet at opsætte. Til efteråret evaluerer 

 vi om det har været lettere for gæster i byen at finde rundt. 

 

3. Etablering af mail-/interesseliste + brug af facebook 

 1. Facebook: Vi vil oprette vores egen facebook-side med lokalråds-nyheder. 

 Vi vil undersøge, om vi kan bruge facebook-siden ”Det sker i Jelling” og bl.a. 

 have en link til vores hjemmeside på den. 

 Karin og Emily undersøger og administrerer vores facebook-aktiviteter. 

 2. Mailingliste: Søren arbejder på at oprette en mailingliste, bl.a. med  deltagelse 

 af arbejdsgruppemedlemmerne, de tidligere  repræsentantskabsmedlemmer og 

 foreninger i byen. 

 

4. Beslutning om oprettelse af 2 nye arbejdsgrupper: 

 1. Overordnede stisystemer: Oprettes ikke, da der pt. ikke er kræfter nok i 

 lokalrådet til at arbejde med det. 

 2. Midtby-aktivitetsgruppe: Oprettes med arbejdstitlen: ”Levende Midtby” 

 Emily, Preben og Søren bliver lokalrådets repræsentanter i arbejdsgruppen: 

 Emily kontakter Ole Grangaard og Bjarne Taudal for deltagelse i 

 arbejdsgruppen 

 Søren kontakter Lene Köhler, Pren Schou, musikfestivalen og  musikforeningen 

 for deres deltagelse. 

 Herefter arrangeres et offentlig møde, så andre borgere kan få mulighed for at 

 deltage i arbejdsgruppen. 



 

5. Forretningsordenen skal justeres og vedtægterne renskrives 

    Søren renskriver vedtægterne og udarbejder forslag til justering af 

    forretningsordenen. 

 

6. Logo for Jelling Lokalråd 

   Margrethe Ellegaard kommer med et forslag i slutningen af juni 2015 

 

7. Nyt til hjemmesiden: 

   Dette referat, når det er godkendt 

   Jelling Udviklingsanalyse 2014 – udarbejdet af Vejle Kommune 

   Den nye skitse til Byens Torv 

 

8. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

   Søren overtager lokalrådets mailadresse. Snakker med Betty om det. 

 

9. Punkter til næste lokalrådsmøde d. 10. august: 

   Indholdet i lokalrådets debatmøde i efteråret. 

 

10. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 

 


