
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 9. jan. 2017 

 

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

Afbud fra: John Jacobsen, Preben Schou og Ib Jensen 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Årsrapport og årsregnskabet: 

Signes udkast til årsregnskab godkendt.  

Sørens udkast til årsrapport godkendt. Der indsættes hvilken måned de enkelte 

punkter er foregået. Samtidig bemærkes det under møder, at har været mange møder 

for arbejdsgrupperne i årets løb. 

 

4. Samarbejdsaftalen med Vejle Kommune.  

Søren underskriver aftalen og sender den til ULN med en bemærkning om, at vi er 

glade for, at man har store ambitioner for vores arbejde, men at det ikke passer særlig 

godt sammen med, at de nedsætter det årlige tilskud til vores arbejde med 5000 kr. 

 

5. Kommunikation i Jelling:  

D. 31/1 inviteres alle interessenter til hjemmesiden til et informationsmøde på UCL-

Jelling. Her informeres generelt om hjemmesiden. Læs om tankerne bag hjemmesiden 

i vedlagte bilag. 

Hjemmesidens drift i lokalrådet: Der kommer en del økonomi i hjemmesiden. Søren 

vil snakke med Peter Sepstrup om hans råd til, hvordan vi bedst får organiseret os ud 

af det. 

 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne:  

- Torvet: Arbejdsgruppen får på onsdag præsenteret forslaget til, hvordan torvets 2. 

etape kommer til at se ud. På mødet afklares også, om vandlegepladsen kan realiseres. 

Pt. er der kun givet støtte på i alt 125.000 kr. til formålet. 

- Handel i Jelling: Arbejdsgruppen vil gerne afholde et møde med Ole Ballegaard om 

mulighederne for at lave en fælles indsats for at få liv i Fakta-lokalet. Mødet er ved at 

blive aftalt. 

 

7. Centerby-midler 2017 + ”Den store ide”: 

Vejle Kommune har afsat 500.000 kr. til de 4 centerbyer til større projekter, og 

samtidig har alle kommunens lokalråd mulighed for at søge støtte til en speciel 

nytænkende og stor ide. Ansøgningsfrist til ”Den store ide” er d. 1. marts. 

Vi snakkede om følgende ideer: 

- Kunst/udsmykning på Byens Torv 

- Ole Christensen vandskulptur tilbage i bybilledet 

- Info-skærme i midtbyen 

- Vandlegepladsen 

- Friluftliv i byen (Friluftsrådet) 

- Modtagelse af tilflyttere 

Nogle af ideerne kan måske udvikles til ”Den store ide” og andre kan rettes mod 

Centerby-midlerne. Vi fortsætter drøftelserne på mødet i februar. 

 

8. Siden sidst og indkomne e-mails & post. 



 

9. Nyt fra lokalområdet 

 

10. Nyt til hjemmesiden: Dette referat og evt. tegninger af torvet. 

Sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: 

- om den nye hjemmeside 

- om afslutningen af Kulturkrigerne 

 

11. Nye punkter til næste lokalrådsmøde: 

- Generalforsamlingen i april: første forberedelser. 

- Flagstængernes Venner 

 

12. Evt. 

Søren kontakter Camilla og Henrik ang. et kommende møde om de ting, der skal 

sættes i værk i 2017. 

Karin og Stine deltager i et foredrag på Brandbjerg Højskole d. 17/1 med titlen: 

”Medborgerskab og handlekraft”, Foredragsholder er Andreas Lloyd. 

 

Referent 

Søren Fjordside 

 


