
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 28. marts 2017 

 

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

Grønvall og Ib Jensen 

Afbud fra: Preben Schou 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Vores forslag til prioritering af anlægsønsker i 2017 (700.000 kr.): 

 Vandlegeplads og udsmykning af Byens Torv, samt skiltning for turister i 

midtbyen 

 Pengene overføres til 2018 til brug i midtbyen 

 Fodgængerfelt m. Torontolys på Skinbjerg 

Vi nævner også de store trafikale udfordringer i Jelling for politikerne i Teknik & 

Miljø. Det handler om Mølvangvej-krydset, jernbaneoverskæringen ved Bredager, 

Skovgade-krydset og manglende Skovgade-cykelsti, Amhøjvej og cykelsti-

problematikken på Fårupvej. 

 

4. Samarbejdsforum med Vejle Kommune: 

VK foreslår et årligt møde mellem forskellige repræsentanter fra teknisk afdeling i 

Vejle Kommune og lokalrådet til grundig gennemgang af de trafikale og planmæssige 

forhold i Jelling, som trænger til en udbedring. 

Vi synes, det er en god måde at mødes på, og Søren skriver til Lena Månsson i VK, at 

vi gerne snarest vil have et møde i dette forum. 

 

5. Generalforsamlingen d. 27/4:  

 Annoncering: Søren sender annonce til Ugeavisen 

 Beretningen deles op, så Stine, John, Karin og Søren har hver deres indlæg 

 Dirigent: Jørgen Juul vil gerne foreslås. Søren sender vedtægter m.m. til 

Jørgen   

 Stemmesedler og dagsorden: Søren kopierer 

 Besked til foreninger om generalforsamlingen: Søren skriver ud til foreninger 

 Ib kontakter JTHF og forhører om de vil indstille ham som repræsentant for 

 erhverv/turisme 

 Kandidater til bestyrelsen: John ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen 

  

6. Kommunikation i Jelling:  

 Hjemmesiden planlægges at gå på nettet søndag d. 30. april. 

 Jelling Guiden ApS under Jelling Lokalråd er etableret. 

 Bjarne Andersen, som har stor IT-erfaring, er gået ind i arbejdsgruppen og er 

blevet direktør i ApS’en. 

 Arbejdet skrider godt frem, og mere end 50 firmaer og foreninger er i gang 

med at lave undersider. 

 

7. Nyt fra Samarbejdsudvalget for Monumentområdet 

 Den første udgave af forvaltningsplanen er blevet afvist af samarbejdsudvalget 

og et nyt er under udarbejdelse. 



 Der søges om udvidelse af Verdensarven med palisaden og markeringen af 

skibssætningen. 

 Vi planlægger, at efterårets informations- og debataften kommer til at handle 

om Verdensarven og dens betydning og konsekvensen for Jelling. Bolette 

Lehn Petersen kan bliver oplægsholder for Kulturstyrelsen. 

 

8. Nyt fra arbejdsgrupperne:  

Byens Torv: Arbejdet med færdiggørelse af torvet udføres her i foråret.  

 

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

Karin og Søren deltager i årsmødet for Vejle Kommunes lokalråd d. 30/3 

 

10. Nyt fra lokalområdet 

 

11. Nyt til hjemmesiden: 

- dette referat 

- årsrapporten m. bilag 

- generalforsamlingen d. 27/4 

Udsendes pr. mail til vore kontaktpersoner: 

- generalforsamling d. 27/4 

- årsrapporten u. bilag (henvise til hjemmesiden) 

  

12. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 

13. Evt. 

 

Referent: 

Søren Fjordside 


