
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd onsdag d. 2. marts 2016 
 
Tilstede: Ib Jensen, Karin Tarp, Dorthe Madsen og Emily Bergstrøm og Søren 
Fjordside 
Afbud fra: Preben Schou  
 
1. Dagsordenen godkendt. 
 
2. Hundeskov i Jelling: Kristian Jager fra Vejle Kommune præsenterede 4 mulige 
placeringer af en hundeskov i Jelling. Kun placeringen øst for rideskolen har vist sig 
realisabel, og man vil nu arbejde på at klargøre pladsen. Der er dog nogle naboer man 
skal have snakket med, inden arbejdet med klargøringen går i gang. Hundeskoven er 
tidligst klar til brug i starten af 2017. 
Kristian Jager gjorde os opmærksom på, at man i forvaltningen støttede anlæggelse af 
vandrestier, bygning af shelters og opstilling af borde/bænke i naturområder. 
 
3. Møder med politikere: 
Vi havde et meget positivt møde med den socialdemokratiske byrådsgruppe. I 
byrådsgruppen er der en positiv indstilling til at Jelling Midtby bliver tilgodeset i 
Vejle Kommunes budget 2017.  
D. 15. marts afholder vi et nyt møde, denne gang med formandsskabet for Teknisk 
Udvalg, Peder Hummelmose og Leif Skov. Ud over lokalrådet deltager også Søren 
Mols, Conny Bæk Hansen og Niels Kjærgaard i mødet. Vi vil lægge op til, at der 
bliver lavet en handleplan for rækkefølgen af tiltag i midtbyen. 
 
4. Generalforsamlingen d. 28/4:  
- Søren udfærdiger annonce og dagsorden og sender besked til foreninger om 
generalforsamlingen. 
- Beretningen tager udgangspunkt i årsrapporten. Vi fremfører beretningen på samme 
måde som sidste år. Vi aftaler på næste møde, hvem der omtaler hvad i årsrapporten. 
- Forslag om at invitere Peter Sepstrup til at holde et kort oplæg om, hvad man som 
borger og lokalsamfund kan bruge et lokalråd til. 
- Dorthe, Emily, Preben og Søren er på valg. Dorthe og Søren genopstiller. Emily 
tager et år mere i bestyrelsen, hvis der ikke findes andre kandidater. Preben 
genopstiller som suppleant. 
For at tiltrække nye kandidater til valg til bestyrelsen, skriver vi en opfordring til at 
stille op til valget ud til 130 personer, som står på vores mailliste. 
 
5. Skiltning vedr. monumentområdet: 
Vi vil sende en mail til Teknisk Forvaltning om at lave en skiltning ved 
indfaldsvejene til Jelling, som fortæller, at man kommer til en Verdensarv-by. Søren 
snakker med Søren Mols for evt. at koordinere det med Hans Ole Mathiasen i 
Kongernes Jelling. 
 
6. Prioritering af, hvad lokalrådets penge skal bruges til: 
1. prioritet: 

• Drift af hjemmeside 
• Annoncering 
• Kørselsgodtgørelse 
• Støtte til aktiviteter i arbejdsgrupperne 
• Forplejning til generalforsamling, debatmøder og bestyrelsesmøder  



2. prioritet:  
• Forplejning til arbejdsgruppers møder 
• gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og andre der gør en indsats for os 

 
7. Orientering om status i projekt Kulturkrigerne. 
Projekt Kulturkrigerne er i fuld gang med at starte op i Faktalokalet. Planen er, at 
butikken og værkstederne i projektet starter i første  halvdel af juni måned. Inden da 
skal der laves stort PR for projektet, informationsarrangement og nogle prøve-
markedsdage. 
Lokalrådet støtter projektet med 2500 kr. til etablering, markedsføring m.m. 
Handelsstandsforeningen støtter projektet med 5000 kr., og Vejle Kommune støtter 
det med 7500 kr. 
 
8. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 - Vejle-Billund-banen: BaneDanmark arrangerer et offentlig orienteringsmøde 
 om banen d. 24. maj. Ib orienterer arbejdsgruppen om det. 
 - Handel i Jelling: se pkt. 7. 
 - Byens Torv: Arbejdsgruppen er indkaldt til møde d. 15/3, hvor nye tegninger 
 bliver præsenteret.  
 - Trafik & skiltning: Dorthe kontakter Camilla Jørgensen for at få arrangeret et 
 møde inden turistsæsonen. 
 - Levende Midtby: Arbejdsgruppen har afholdt en workshop og fået 
 udarbejdet en rapport om kommunikation i lokalsamfundet. Rapporten kan ses 
 på lokalrådets hjemmeside. Der arbejdes videre med nogle af rapportens 
 anbefalinger.  
 
9. Bemærkninger fra brugerundersøgelse Handel i Jelling/Jakob Andresen (bilag fra 
sidste møde): Af tidsmæssige årsager tager vi ikke ideerne i bemærkningerne op til 
nærmere behandling. 
 
10. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
Årsmøde i ULN i Vingsted 6. april 2016: Karin og Søren deltager 
 
11. Nyt fra lokalområdet: 
Skiltning ved sivevejen: Båsen hvor skiltet står placeret skal bruges til motorcykel-
parkeringsplads. 
 
12. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 
Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: 
Annoncering af generalforsamlingen og opfordring til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. 
Dette føjer Emily også på Facebook. 
 
13. Punkter til næste lokalrådsmøde: Planlægning af generalforsamlingen 
 
14. Evt. 
 
 
Referent:  
Søren Fjordside 


