
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 7. august 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. Deltagelse i møder om monumentområdet  

d. 18/8 kl. 10.30 – 12.00 om nedsættelse af et fagligt udvalg 

d. 23/8 Kl. 12.00 – 16.30 om videreudvikling af den vestlige del af monumentområdet 

Søren deltager i møderne.  

 

4. Ole Christensen vandskulptursten – Initiativ af Viggo Friis og Niels Degn 

Lokalrådet bakker stærkt op om initiativet og glæder sig over politiske meldinger om, 

at vandskulpturstenen skal sættes op i midtbyen.. 

 

5. Evaluering af mødet med Teknisk Forvaltning d. 14/6. 

Vores vurdering af resultatet af mødet er lidt blandede. 

John og Søren følger op på vores drøftelser, og lægger op til et svar til forvaltningen. 

Svaret behandles på vores næste bestyrelsesmøde. 

 

6. ”Velkommen til Jelling” – bilag tilsendt fra Signe. 

Fint udkast til brev og program. Der er stemning for, at alle foreninger skal have 

indbydelse til at deltage. Hvis der er for mange foreninger, der vil deltage, vil vi 

samle dem i tema-grupper og bede dem samarbejde om repræsentationen. 

Mødet flyttes fra d. 2/10 til en dato, hvor Signe, Karin og Martin kan. 

 

7. Informations- og debatmøde i samarbejde med Menighedsrådet og VK d. 4/10 

Vi foreslår at mødet afholdes i auditoriet på seminariet.  

Hovedtemaet er information om ansøgningen om udvidelse af verdensarv-området og 

konsekvenserne for byen. Desuden vil der være mulighed for, at der kan informeres 

om planerne for monumentområdets etape 2 og andre udviklingsområder i byen. 

Lokalrådet har meget begrænsede midler at skyde i mødet til annoncering, kaffe m.m. 

 

8. Helhedsplan for belægning, belysning og beplantning i midtbyen. 

Camilla Jørgensen vil snarest muligt sende os datoforslag for et møde med os. På 

mødet deltager også Stadsarkitekt Lisbet Wolters. Vi forventer at arbejdet er afsluttet 

ved årets udgang. 

 

9. Indvielse af Byens Torv d. 12/8. 

Programmet klar. Altafgørende at vejret viser sig fra sin pæne side. 

 

10. Nyt fra arbejdsgrupperne 

Kommunikation i Jelling: 

- Der er småjusteret på hjemmesiden. Siden har været pænt besøgt i 

sommermånederne. Mange turister har linket fra Kongernes Jellings hjemmeside. 

- Arbejdsgruppen har planer om at få lavet et tegnet turistkort over Jelling Midtby. 

 



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

Camilla Jørgensen har tilsendt et fint forslag til skiltningen for turister i midtbyen. 

Første skilt bliver opstillet i starten af september. De resterende 3 opstilles i starten af 

2018. 

 

12. Nyt fra lokalområdet 

 

13. Nyt til hjemmesiden: Dette referat + evt. de færdige skiltetegninger fra Camilla 

Jørgensen. 

Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: De færdige skiltetegninger fra 

Camilla Jørgensen. 

 

14. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 

15. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


