
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 7. nov. 2016 

 

Tilstede: Stine Bo Nørgaard, Karin Tarp, John Jacobsen, Preben Schou, Søren 

Fjordside, Signe Grønvall og Ib Jensen 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Informations- og debatmødet d. 25. oktober: 

Et meget vellykket arrangementet. Meget positivt og noget overraskende for os, at der 

deltog 118 borgere.  

 

4. Status for lokalrådets økonomi: 

Grundet det store deltagerantal til mødet d. 25/10, som betyder en større regning for 

kaffe og kage, får lokalrådet et lille underskud i årets regnskab. 

Vi forhører os ved årsskiftet hos Vejle Kommune om evt. dækning af underskuddet.  

 

5. Forvaltningsplanen for Monumentområdet: Drøftelse af det nye forslag. 

På side 14 i planen nævnes forskellige samarbejdspartnere. Her skal Jelling Lokalråd 

også nævnes. 

Vi ønsker ikke noget fast tal på max-antallet af arrangementer på monumentområdet. 

Det skal løbende vurderes, hvilke arrangementer der kan gennemføres under 

hensyntagen til kulturarven, borgerne og slitage på området. For os handler det om at 

skabe liv i området og sammenhæng mellem by og monumentområde. 

Under afsnittet om formidling indføjes Nicolaj Elfs forslag til en lejrskole i Jelling. 

 

6. Kommunikation i Jelling:  

Der blev givet en orientering om grundlaget for den kommende Jelling-hjemmeside. 

Der er søgt 70000 kr. ved Jelling Sparekasses Fond til oprettelse af siden. Vi får svar 

efter d. 18. november. 

Siden forankres i Jelling Lokalråd, som dermed ejer web-adressen og er besluttende 

myndighed for hjemmesiden. 

Se i øvrigt referatet fra lokalrådets møde d. 6/10. 

 

7. Fra Vejle Kommunes Centerby-arrangement ”Vejle 2050” d. 1. november. 

Deltagere fra Jelling Lokalråd: Signe Grønvall, Preben Schou, Ib Jensen og Søren 

Fjordside. Desuden deltog byrådsmedlemmer, videns-personer og embedsmænd fra 

Vejle Kommune. Arrangementet var et led i arbejdet med kommuneplanen og 

resiliens-strategien i Vejle. 

Generelt var der sat for lidt tid af til at drøfte centerbyernes udvikling, som derfor 

blev ret overfladisk og meget lidt konkret. Vi er spændt på, hvad der konkret kommer 

ud af arrangementet. 

 

8. Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Trafikale forhold i Jelling: Dansk Cyklistforbund er blevet gjort opmærksom 

på forholdene for cyklister på Fårupvej. De lokale repræsentanter for 

cyklistforbundet vil tage problemstillingerne op på næste møde med 

kommunen. 

 Handel i Jelling: Arbejdsgruppen vil koncentrere arbejdet med Faktalokalet og 

vil invitere ejeren, Ole Ballegaard, med på næste møde. 



 Byens Torv: Arbejdsgruppen har sendt et forslag til forvaltningen om 

beklædning af siderne på trappen ved Gorms Torv. Materialet er hvidt beton 

med indgraverede runer, det samme materiale som er brugt i 

monumentområdet. 

 

9. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 

10. Nyt fra lokalområdet 

 

11. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 

 

12. Punkter til næste lokalrådsmøde d. 6. december: 

Velkomstpakke til nye borgere i Jelling. 

 

13. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


