
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 6. dec. 2016 

 

Tilstede:, Karin Tarp, John Jacobsen, Søren Fjordside, Signe Grønvall og Ib Jensen 

 

Afbud fra: Preben Schou og Stine Bo Nørgaard 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Forvaltningsplanen for Monumentområdet: John var til et meget positivt møde i 

samarbejdsudvalget for monumentområdet. Der er en grundlæggende god indstilling 

til, at der skal være et godt samspil mellem monumentområdet og byen. Der skal i 

forvaltningsplanen lægges op til mulighed for flere aktiviteter i monumentområdet. 

Lokalrådet vil invitere 2 personer fra menighedsrådet, herunder formand Jens 

Maibom, til et møde om kommende samarbejde mellem rådene. Fra lokalrådet 

deltager John og Søren. 

 

4. Status for lokalrådets økonomi 

Lokalrådet kommer ud med et underskud på godt 4000 kr. i 2016. 

I 2017 bliver der brug for at stramme op om forbruget. Bl.a. vil vi undgå at servere 

kaffe m.m. til møder. Signe vil løbende og efter behov informere bestyrelsen om 

status i økonomien. 

Signe vil oprette en konto mere i Sparekassen til de midler, vi får som støtte til 

projekter. 

 

5. Randbebyggelsen.  

Processen med at få gang i randbebyggelsen er meget langsom. Søren vil arbejde lidt i 

det politiske niveau for at forhøre om mulighederne for at fremme processen. 

 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne:  

1. Byens Torv: Søren har i november kontaktet forvaltningen flere gange for at høre, 

hvor langt man er med klargøring til udbuddet. Meget tyder på, at der er forsinkelser i 

processen.  

2. Handel i Jelling: Kulturkriger-projektet lukkes nu. Bjarne Taudal har meddelt 

lokalrådet, at der ikke er seriøst interesserede iværksættere på nuværende tidspunkt, så 

der er ikke mulighed for, at projektet kan starte som planlagt her i foråret. Søren 

skriver en meddelelse til ULN i Vejle Kommune om lukningen af projektet. Den 

endelige afregning mellem kommunen og lokalrådet foretages i foråret 2017. 

3. Trafikale forhold: Arbejdsgruppen har netop afholdt møde og har kunnet 

konstatere, at der ikke er sket noget på de områder/punkter, som blev behandlet på 

mødet med forvaltningen i efteråret.  

Der planlægges et nyt møde med forvaltningen i januar 2017. 

 

7. Centerby-midler 2017.  

Mulige projekter i 2017:  

1. Velkomstpakke til tilflyttere 

2. Info-møde for tilflyttere 

3. Forskønnelse af indfaldsvejene til Jelling 

4. Friluftsliv i Jelling – friluftrådet 

Vi drøfter sagen igen på de kommende bestyrelsesmøder. 



 

8. Kommunikation i Jelling: 

Sparekassefonden har bevilget 50000 kr. til oprettelsen af hjemmesiden. 

Arbejdsgruppen har modtaget et revideret tilbud, som betyder, at hjemmesiden kan 

laves for 48000 kr. Et debatmodul fjernes og siden laves ud fra et skabelon-design. 

I uge 5 i 2017 arrangeres et informationsmøde for alle interessenter, dvs. forretninger, 

foreninger og institutioner i byen og omegnen. 

Arbejdsgruppen udarbejder snarest et driftsbudget for hjemmesiden. 

 

9. Siden sidst og indkomne e-mails & post: 

Fælles lokalrådsmøde 26/1: Karin og Søren deltager 

 

10. Nyt fra lokalområdet 

 

11. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 

 

12. Mødedatoer for bestyrelsesmøder: 9/1, 20/2 og 28/3 

Generalforsamlingen d. 27/4 

  

12. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 

13. Evt. 

 


