
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd onsdag d. 7. juni 2017 

 

Tilstede: Karin Tarp, Søren Fjordside, John Jacobsen, Martin Bredthauer og Stine Bo 

Nørgaard 

Afbud fra: Signe Grønvall og Ib Jensen 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Forberedelse af mødet med Lena Månsson m.fl. fra Teknisk Forvaltning d. 14/6. 

Planlægning af dagsordenspunkter til mødet: 

- Præsentationsrunde 

- Kommunens aktuelle planer for Jelling 

- Trafik: 

 John fremlægger 5 områder: 

o Krydset Fårupvej/Kollegievej/Mølvangvej samt Fårupvej syd for 

Mølvangvej 

o Fodgængerfelt på Skinbjerg 

o Dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af Skovgade fra Skinbjerg til 

Bredager 

o Krydset Fårupvej/Bredager 

o Gennemførelse af sti langs Bredager forbi Bredagerskolen til 

Skovgade 

- Andre infrastrukturelle forhold i byen: 

 Søren fremlægger 5 punkter: 

o Nyt asfalt på Brugsens parkeringsplads 

o Udbygning af P-pladser til busser og autocampere 

o Ordne trekantsområdet overfor det tidligere bibliotek ved 

jernbaneoverskæringen 

o Skilt (3,5 tons) på P-plads ved Byens Hus 

o Bevoksning ind over og på cykel-/gangstier – bl.a. på Bredagerstien 

- Fremtidig samarbejde og kommunikationsform 

 

4. Kommuneplan 2017-29. 

Karin og Martin formulerer et høringssvar om Jelling, bl.a. om bil- og cykeltrafik, 

midtby, handel og udbygning af Jelling. 

Svaret sendes til lokalrådet, som gives mulighed for inputs inden det sendes til VK. 

 

5. Emner fra mødet med Jens Ejner Christensen d. 23/5 af relevans for lokalrådet: 

- JEC vil arbejde på at fremme processen for Randbebyggelsen ved 

Faktabygningen. 

- Mølvangvejkrydset 

- Krydset Bredager/Fårupvej 

- Ole Christensens vandskulptur i teknisk forvaltnings depot 

- Monumentplanens etape 2 

 

6. Arbejdsgruppernes sammensætning og arbejdsområde 

- Trafikale forhold i Jelling 

- Byens Torv 

- Jelling-Billund-banen 



- Handel i Jelling 

- Kommunikation i Jelling 

Byens Torv-arbejdsgruppen nedlægges indenfor det næste halve år, da arbejdet er 

færdiggjort. 

 

7. ”Velkommen til Jelling” – velkomst til ny-tilflyttede 

Arbejdsgruppe: Martin, Karin og Signe 

Indhold: Afholdes i Byens Hus. Indbydelse sendes ud til byens foreninger om 

deltagelse med bod. 4-5 korte oplæg ved centrale personer. Ca.10 boder i foyeren.  

Få besked om ny-tilflyttede ved Folkeregistret. Samarbejde med ejendomsmæglerne. 

Tid: Halvanden time. En dag i oktober måned. Søren kontakter Lars Kastberg for at 

forlænge bevillingsperioden. 

Økonomi: En i arbejdsgruppen fører regnskab.  

Kontrakt-underskrivelse: Karin underskriver kontrakten med VK 

 

8. Evt. vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2018 

Signe og Søren arbejder med det og kommer med forslag til ændringer inden næste 

generalforsamling. 

 

9. Indvielse af Byens Torv:  

Bliver i august. Planlægges ved et møde d. 12. juni. 

 

10. Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

11. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 

12. Nyt fra lokalområdet 

 

13. Nyt til hjemmesiden: Dette referat.  

Nyt på Facebook: PR for brug af ”Giv-et-praj”-appen. Stine udsender det. 

Mail til vore kontaktpersoner: Om indvielsen af Byens Torv 

  

14. Punkter til næste lokalrådsmøde: 

Informations- og debatmøde i efteråret med deltagelse af Bolette Christensen. John 

snakker med Camilla Jørgensen og menighedsrådet om at lave det i fællesskab. 

 

15. Evt.:  

Karin har tilsendt lokalrådet etnologistuderendes rapport om Jelling. Vi kan på et 

senere møde vurdere om der er noget i rapporten der giver anledning til drøftelser i 

Lokalrådet 

 

 

Referent: Søren Fjordside 


