
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd onsdag d. 27. januar 2016 
 
Referat: 
 
1. Dagsordenen godkendt 
 
2. Opfølgning på mødet med Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard, Vejle Kommune: 
Vi blev præsenteret for 4 forslag til placering af husene i Randbebyggelsen mellem 
Fakta-bygningen og Stationsvej. 
Det, der krævede mindst afklaring med lodsejere, indeholder 4 huse. Det, der krævede 
størst afklaringsarbejde, indeholder 7 huse. Der holdes møde med Ballegaard-gruppen 
i februar og politikere tager stilling til projektet i marts måned. Lokalrådet opfordrede 
teknisk forvaltning til at arbejde meget og hurtigt med sagen. 
 
3. Handel i Jelling: Bevillingen fra ULN til Kulturkrigerne  
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati i Vejle Kommune (ULN) har bevilget 
penge til en projektleder til projekt ”Kulturkrigerne”, et kreativt værkstedsmiljø med 
butik, placeret i Faktalokalet i Jelling.  
Se bilaget eller på Vejle Kommunes hjemmeside http://www.vejle.dk/page79886.aspx 
Projektleder bliver Bjarne Taudal. Arbejdsgruppen Handel i Jelling holder møde på 
mandag d. 1/2, hvor man afstikker retningslinjerne for projektets forløb.  
 
4. Årsrapport og regnskab 2015:  
Årsrapporten godkendt med en enkelt ændring. Årsrapporten sendes til Vejle 
Kommune og præsenteres ved den kommende generalforsamling. (Bilag) 
 
5. Prioritering af, hvad lokalrådets penge skal bruges til. 
Søren laver et forslag til lokalrådets næste møde. 
 
6. Levende Midtby har modtaget 8750 kr. i støtte fra STRAKS-puljen til workshop + 
rapport om fremtidig kommunikation i lokalsamfundet Jelling. 
Lokalrådet yder tilskud på 1150 kr. til projektet. 
Workshoppen og rapportering står Århus-firmaet ”Brand New Day” for. 
Workshoppen afvikles d. 8/2 i Byens Hus. 

7. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 1. Vejle-Billund-banen: Intet nyt 
 2. Handel i Jelling: Se pkt. 3 
 3. Byens Torv: Der er tegnet skitser til et nyt forslag til skrænten på torvet. 
  Camilla sender skitserne til torve-arbejdsgruppen, som kan   
  kommentere forslaget. Der er 1.100.000 kr. til 1. etape af torvet. 
  Torveudvalget arbejder i øvrigt et nyt forslag til vandforløb på torvet. 
 4. Trafik & skiltning: Det vil være ønskeligt med et møde inden 
 turistsæsonens start. Dorthe kontakter Camilla om det. 
 5. Levende Midtby: Se pkt. 6 
 6. Verdensarven: Viggo Friis, Preben og Søren har undersøgt reglerne for 
 monumentområdet og verdensarven. De har afholdt en del møder, bl.a. med 
 Henrik Aagaard fra Vejle Kommunes forvaltning. Der er planer om flere 
 møder, bl.a. med menighedsrådet. 
 
8. Bemærkninger fra brugerundersøgelse Handel i Jelling/Jakob Andresen (bilag) 



Udsættes til næste møde. 
 
9. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
Vejle Kommune møde (ULN) i Vingsted 14. januar 2016: Søren deltog i mødet, som 
handlede om 2 ting: 1. Puljer, som lokalråd kan søge, og 2. Vejle Kommunes arbejde 
med at modtage og indkvartere flygtninge. 
 
10. Nyt til hjemmesiden + facebook 

1. Dette referat 
2. Pressemeddelelse om ”Kulturkrigerne”  

Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner? 
1. Pressemeddelelse om ”Kulturkrigerne” 

 
11. Punkter til næste lokalrådsmøde: 
- Forberedelse af generalforsamlingen 
 
12. Evt. 
 
Referent 
Søren Fjordside 


