
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 15. maj 2017 

 

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

Nørgaard, Signe Grønvall og Ib Jensen 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Arbejdet i lokalrådet: 

Kort orientering om: 

- møder med Vejle Kommune  

- møder med kommunens andre lokalråd og ULN 

- arbejdet med:  

 - Jelling Midtby 

 - Byens Torv 

 - Handel i Jelling 

 - Trafik og skiltning 

 - Kommunikation i Jelling 

 - Samarbejdsudvalg for monumentområdet 

 - Vejle-Billund-banen 

(se oplysninger om det på lokalrådets hjemmeside) 

Det kommende arbejde i lokalrådet – se side 3 i Årsrapport 2016. 

 

Under Jelling Midtby drøftede vi en henvendelse fra Camilla Jørgensen, Vejle 

Kommune. Vi melder tilbage til Camilla, at vi gerne vil bruge efteråret på at rådgive 

om brugen af 1,5 mio. kr. i 2018 + de 0,7 mio. kr., som ikke bruges i 2017.  

Vi vil gerne – i henhold til udviklingsplanen for Jelling Midtby 2013 – have lavet en 

helhedsplan for belægning, belysning og beplantning i området fra kroen til stationen. 

 

4. Konstituering i Lokalrådets bestyrelse 

Formand: Søren Fjordside 

Næstformand: Martin Bredthauer 

Kasserer: Signe Grønvall 

Sekretær: Søren Fjordside 

Webansvarlig: Stine Bo Nørgaard 

Repræsentant i samarbejdsudvalget for monumentområdet: John Jacobsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Ib Jensen og Karin Tarp 

 

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

Forslag til dagsordenspunkter til mødet: 

- Præsentationsrunde 

- Kommunens aktuelle planer for Jelling 

- Trafik 

- Andre infrastrukturelle forhold i byen 

- Fremtidig samarbejde og kommunikationsform 

Søren skriver til Lena Månsson om det. 

 

6. Arbejde med Kommuneplan 2017-29. Høringsfrist: 26/6 

Karin og Martin ser det, der har med Jelling at gøre, igennem i planen, og vi drøfter 

ud fra det kommuneplanen på næste bestyrelsesmøde. 



 

7. Økonomi: 

Der er pt. brugt 2850 kr. i 2017, fortrinsvis til generalforsamlingen. 

 

8. ”Giv-et-praj”: 

Vi vil lave PR for ”Giv-et-praj”-app’en på jellingguiden, så flere borgere bliver 

opmærksomme på muligheden for at melde mangler og fejl ind til kommunen.  

 

9. Opfølgning på Centerby-analysen:  

Epinion har lavet en rapport af de 4 centerbyer, som blev offentliggjort i starten af 

maj. Vi synes det er oplagt, at der lokalt følges op på rapporten og vi afventer et 

udspil fra ULN i Vejle Kommune for en videre bearbejdning af rapporten. 

 

10. Søge penge til ”Velkommen til Jelling” fra Straks-puljen i ULN? 

Søren laver en ansøgning til Straks-puljen, som minder om ansøgningen til ”Den store 

ide”. Karin og Martin står for arrangementet, som skal foregå i Byens Hus. 

 

11. Generalforsamlingen d. 27/4:  

Et godt møde. Vi skal overveje, om der kan laves et aktuelt oplæg af en 

udefrakommende person, som kan gøre, at flere kommer til generalforsamlingen. 

Vi arbejder evt. på en vedtægtsændring, der forenkler og tilpasser vedtægterne til 

virkeligheden. 

 

12. Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 

d. 7. juni, 7. august, 6. september, 5. oktober, 6. november, 5. december. Søren 

bestiller lokale i Byens Hus. 

Møde med Lene Månsson m.fl. d. 14/6 kl. 13.30-15.00 

 

13. Kommunikation i Jelling:  

Hjemmesiden er nu kommet på nettet og fungerer fint. 

Den store opgave i det kommende år er at få siden søgeoptimeret og gøre den kendt 

og brugt i lokalsamfundet. 

ApS-bestyrelsen holder møde tirsdag d. 16/5. Niels Kjærgaard har erstattet Ole 

Grangaard som JTHFs repræsentant, og Martin Bredthauer er indgået i bestyrelsen for 

Preben Schou. 

 

14. Nyt fra arbejdsgrupperne 

- John kontakter Lars Kjær for at arrangere et møde mellem menighedsråd og 

lokalråd. 

- Byens Torv indvies d. 17/6 eller 24/6. Søren arrangerer et møde med interessenter 

rundt om torvet og torveudvalget, når datoen ligger fast. 

 

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

Møde om Vejle Kommune-tur for ny-tilflyttede d. 8/6: Stine og Søren deltager. 

Vores Vejle – et dialogmøde om deltagelse og aktivt medborgerskab – social ulighed 

og ensomhed d. 31/5: Karin og Signe deltager 

Borgmester Jens Ejner Christensen besøger Jelling d. 23. maj kl. 16.00-18.00 

 

16. Nyt fra lokalområdet 

 



17. Nyt til hjemmesiden: Dette referat. Desuden ændres arbejdsgruppedeltagere og 

bestyrelsen. 

Sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: Konstitueringen og nndvielse af torvet 

  

18. Punkter til næste lokalrådsmøde: 

- Vedtægtsændringer 

- Arbejdsgrupperne: Indhold og sammensætning. 

 

19. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


