
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd torsdag d. 2. juni 2016 

 

Tilstede: Signe Grønvall, Karin Tarp, Stine Bo Nørgaard, John Jacobsen, og Søren 

Fjordside 

Fraværende: Ib Jensen og Preben Schou 

 

1. Dagsordenen godkendt med nyt punkt 3.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Jelling Boligselskabs forslag til ranbebyggelse mellem Fakta-bygningen og 

Stationsvej. 

Jelling Boligselskab v. Niels Barkholt vil mandag d. 6. juni kl. 17.00 præsentere 

lokalrådet for deres forslag til randbebyggelsen. Lokalrådet bakker op om 

boligselskabet initiativ, men det er Vejle Kommunes afgørelse, om det er 

boligselskabet eller en anden investor, der får opgaven. 

 

4. 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 

- sætte fokus på trafikale forhold for alle typer trafikanter i byen 

- forbedre koordination og informationer om aktiviteter i byen 

- aktivere borgere, bl.a. i arbejdsgrupper  

- samarbejde med Vejle Kommunes tekniske afdeling 

- vejlede Vejle Kommunes politikere i f.t. udviklingsområder i Jelling 

 

5. Lokalrådets arbejdsgrupper: 

Vi ændrer arbejdsgruppen ”Trafik & Skiltning” til ”Trafikale forhold i Jelling” og 

arbejdsgruppen vil medtage flere infrastrukturelle forhold end ”Trafik & Skiltning” 

Karin Tarp, John Jacobsen, Ib Jensen og Signe Grønvall deltager i arbejdsgruppen. 

John kontakter medlemmerne af ”Trafik & Skiltning” og spørger dem, om de vil 

deltage i den nye arbejdsgruppe. På førstkommende møde i arbejdsgruppen vil man 

beslutte, hvem der skal være arbejdsgruppens formand. 

Signe deltager i ”Handel i Jelling”, hvis der er behov for det, og Stine deltager i 

arbejdsgruppen ”Kommunikation i Jelling”, 

Beskrivelse af arbejdsgruppernes arbejdsområde bliver lagt på hjemmesiden. 

 

6. Valg af repræsentant i samarbejdsudvalget for monumentområdet: 

John Jacobsen blev valgt som lokalrådets repræsentant. Søren giver besked til 

Menighedsrådet om valget. 

 

7. Stillingtagen til Handelsstandsforeningens ønske om at flagning på Gorms Torv og 

Byens Torv og flagning i sommerperioden. 

Vi bakker op om Handelsstandsforeningens ønske om at lade flagningen i midtbyen 

gå ind over Gorms Torv og Byens Torv, så der er sammenhæng fra Kroen til 

stationen. Vi vil råde Handelsstandsforeningen til kun at flage ved højtider og i 

weekender. 

 

 



8. Generalforsamlingen d. 28/4:  

Vi vil forsøge at få flere til at deltage i næste års generalforsamling bl.a. ved at: 

- lægge op til debat 

- lave bedre PR med skarpe overskrifter og gode billeder. 

 

9. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 - Handel i Jelling: ULN i Vejle Kommune har besluttet at forlænge 

 bevillingen til Kulturkriger-projektet 

 - Byens Torv: Vejle Kommune afholder informationsmøde om det forestående 

 anlægsarbejde på Byens Torv d. 13/6 kl. 16.30 på Jelling Kro. 

 - Trafik & skiltning: Se pkt. 5 

 - Kommunikation i Jelling: Arbejdsgruppen afholder møde tirsdag d. 14. juni, 

 hvor Peter Sepstrup og Srdjan Lukic laver et oplæg hver om deres bud på en 

 fremtidig lokal kommunikationsmodel. De personer, som har været med til at 

 rådgive arbejdsgruppen, er inviteret med til mødet. 

 Formålet med mødet er at komme nærmere på den model, vi vil arbejde på at 

 få gennemført i Jelling 

 

10. Fælles Centerby-lokalrådsmøde d. 31. august om erfaringsudveksling og 

evaluering af centerby-projekter. 

Desuden vil vi sætte styrkelse af Centerby-samarbejdet generelt på dagsordenen.  

Peter Sepstrup fra ULN Vejle Kommune deltager i mødet. 

Vi vil arrangere spisning i cafeen før mødet for de deltagere, der har lyst til det. 

Spisningen er kl. 18.30 og mødet starter kl. 19.30. 

Søren aftaler menu med cafeen. 

 

11. Forretningsorden og lokalrådets økonomi: 

- Forretningsordenen godkendt. 

- 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 

 

12. Skiltning vedr. monumentområdet + skiltning for turister i midtbyen:  

- Forvaltningen har sendt os et forslag med den store runesten som hovedmotiv. 

Skiltene skal byde kørende velkommen til byen ved indfaldsvejene. Vejdirektoratet 

skal godkende skiltningen. 

Vi foreslår at den hvide baggrund erstattes af den brune baggrund og vi opfordrer dem 

til at finde et bedre runestens-motiv. 

- Karin rykker Camilla Jørgensen for svar ang. skiltning for turister i midtbyen. 

 

13. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 

14. Nyt fra lokalområdet 



 

15. Nyt til hjemmesiden: 

Dette referat. 

 

Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner? 

- konstitueringen i bestyrelsen 

- bestyrelsens tanker om og visioner for arbejdet i lokalrådet 

 

16. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 

17. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


