
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 8. august 2016 

 

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

Fraværende: Signe Grønvall, Ib Jensen og Preben Schou 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Bevillingen i budget 2017 til 2. etape på Byens Torv.  

Vores henvendelse til centrale politikere i Vejle Byråd giver os optimisme mht. at 

forvente, at der i 2017 bliver bevilget penge til Jelling Midtby. Der er første 

behandling af budgettet d. 7/9. 

 

4. Mødet med Centerby-lokalrådene d. 31. august. 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 

2. Præsentation af projekter i centerbyerne med støtte fra Centerbypuljen 

3. Evaluering af Centerbypulje-ordningen som den har fungeret indtil nu 

4. Erfaringsudveksling: En runde om andre projekter i centerbyerne 

5. Det fremtidige centerby-lokalrådssamarbejde 

6. Evt. 

Mødet starter kl. 19.30. Spisning i cafeen kl. 18.30. Fra Jelling Lokalråd deltager 

indtil videre Stine Bo, John, Karin og Søren i spisningen og mødet. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

1. Den nye arbejdsgruppe ”Trafikale forhold i Jelling” afholder første møde d. 16/8. 

På mødet konstituerer gruppen sig og drøfter gruppens arbejdsområde samt 

inddragelse af borgere. Camilla Jørgensen er indbudt til mødet. 

2. Kulturkrigerne har fået en bevilling på godt 200.000 kr., hvilket er ca. halvdelen af 

det søgte beløb. Bjarne Taudal vil orientere om, hvad det betyder for projektet ved 

mødet med lokalrådet på mandag d. 15/8 kl. 19.30 i Fakta-lokalet. 

 

6. Informations- og debatmøde i efteråret: 

Vi vil invitere Peter Hummelmose, Birgitte Vind og Jens Ejner Christensen til et 

debatmøde med emnet: ”Jelling – vores by & turisternes by” 

Mødet foregår i uge 43 eller 44 på Kroen. 

Karin og Søren kontakter politikerne og arrangerer mødet. 

 

7. Skiltning for turister i midtbyen: 

Der bliver ikke nogen skiltning i denne turistsæson. 

Karin vil udarbejde en plan for, hvor mange skilte vi foreslår opsat, hvor de skal stå 

og hvad der skal stå på dem, så planen kan blive realiseret i foråret 2017. 

Planen drøftes på næste lokalrådsmøde. 

 

8. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 

9. Nyt fra lokalområdet 

 

10. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 



Søren sender en mail til vore kontaktpersoner ang. fliselægningen af torvet fra d. 15/8, 

og at lokalrådet har gode forventninger til en bevilling i budget 2017, så torvet kan 

færdiggøres. 

Stine sætter efterfølgende noget lignende på vores facebook-side. 

 

11. Punkter til næste lokalrådsmøde:  

- opfølgning på punkt 3, 4, 6 og 7 fra dette referat 

- møde med Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard 

 

12. Evt. 

 

 

Referent: 

Søren Fjordside 


