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Årsrapport	  for	  Jelling	  Lokalråd	  2014:	  
	  
1.	  Lokalrådet	  nedsætter	  en	  arbejdsgruppe	  for	  Byens	  Torv,	  som	  får	  
til	  opgave	  at	  komme	  med	  et	  forslag	  til	  udformningen	  af	  torvet.	  I	  maj	  
afholdes	  et	  borgermøde,	  hvor	  forslaget	  præsenteres.	  (bilag	  1)	  
	  
2.	  Lokalrådet	  udarbejder	  i	  april	  en	  prioriteringsliste	  for	  Jelling	  
Midtby	  ud	  fra	  Udviklingsplanen	  for	  Jelling	  Midtby	  (bilag	  2).	  
Prioriteringslisten	  sendes	  til	  byrådet	  og	  forvaltningen.	  
	  
3.	  Lokalrådet	  inviterer	  Vejle	  Kommunes	  nye	  tekniske	  direktør,	  
Michael	  Sloth,	  på	  en	  rundvisning	  i	  Jelling	  Midtby	  d.	  28.	  maj.	  En	  
vellykket	  rundvisning,	  hvor	  problemstillingerne	  i	  Jelling	  Midtby	  efter	  
nedrivningen	  af	  huse	  og	  lukning	  af	  Gormsgade	  bliver	  drøftet	  
grundigt.	  
	  
4.	  Lokalrådet	  afholder	  offentlig	  møde	  d.	  20/8	  om	  dannelsen	  af	  4	  
arbejdsgrupper:	  Vejle-‐Billund-‐banen,	  Genbrugsplads	  i	  Jelling,	  
Forskønnelse	  af	  Jelling	  og	  Handel	  i	  Jelling.	  Ca.	  20	  borgere	  deltager	  
og	  alle	  4	  arbejdsgrupper	  blev	  nedsat	  og	  gik	  efterfølgende	  i	  gang	  
med	  arbejdet.	  
	  
5.	  Lokalrådet	  afholder	  d.	  29/9	  et	  møde	  med	  byrådspolitikere	  valgt	  i	  
gamle	  Jelling	  Kommune.	  Jens	  Ejner	  Christensen,	  Birgitte	  Vind,	  Peter	  
Borup	  Sørensen	  og	  Arne	  Sigtenbjerggaard	  bliver	  indbudt.	  De	  3	  
førstnævnte	  deltager	  i	  mødet,	  som	  har	  helt	  uformel	  karakter.	  
Lokalrådet	  vurderer,	  at	  det	  var	  et	  godt	  og	  konstruktivt	  møde,	  hvor	  
især	  midtbyen	  og	  udviklingen	  af	  den	  var	  i	  centrum	  for	  drøftelserne,	  
især	  set	  i	  sammenhæng	  med	  de	  aktuelle	  budgetdrøftelser	  i	  VK.	  
	  
6.	  Lokalrådet	  sender	  i	  september	  et	  åbent	  brev	  til	  Byrådet	  i	  f.m.	  
budgetlægning	  for	  2015	  (bilag	  3).	  Brevet	  omtales	  i	  VAF	  og	  bringes	  i	  
Ugeavisen	  Efterfølgende	  har	  vi	  en	  dialog	  med	  Martin	  Sikær	  ang.	  
sivevejen.	  
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7.	  Vejle	  Kommunes	  tekniske	  forvaltning	  v.	  Camilla	  Jørgensen	  søger	  
bevilling	  fra	  pulje	  til	  fornyelse	  af	  bymidter,	  handelsgader	  m.m.	  i	  
Ministeriet	  for	  by,	  boliger	  og	  landdistrikter	  (bilag4	  ).	  Lokalrådet	  
deltager	  i	  processen	  med	  forslag	  og	  kommentarer.	  
	  
8.	  Den	  28/10	  afholdes	  repræsentantskabsmøde,	  hvor	  
arbejdsgrupperne	  orienterer	  om	  deres	  arbejde.	  	  
	  
9.	  Den	  29/10	  indsender	  lokalrådet	  forslag	  til	  BaneDanmark	  vedr.	  1.	  
høringsfase	  i	  forbindelse	  med	  anlæggelse	  af	  ny	  bane	  mellem	  Jelling	  
og	  Billund	  (bilag	  5).	  Desuden	  sendes	  et	  brev	  til	  kulturministeren	  og	  
trafikministeren	  (bilag	  6)	  og	  til	  Vejle	  Kommune	  (bilag	  7).	  
	  
10.	  Vejle	  Kommune	  afsætter	  3	  mio.	  kr.	  i	  budget	  2015	  til	  trafiksikring	  
af	  vejkrydset	  Fårupvej-‐Bredager.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  flytte	  bevillingen	  
til	  midtby-‐projekterne	  i	  stedet	  for,	  fordi	  vi	  bør	  afvente	  
BaneDanmarks	  beslutning	  ang.	  banestrækning	  til	  Billund,	  inden	  
krydset	  trafiksikres.	  
Byrådet	  beslutter	  efterfølgende	  i	  december	  2014	  at	  bruge	  1	  mio.	  kr.	  
på	  trafiksikring	  af	  vejkrydset	  Skovgade-‐Bredager,	  og	  2	  mio.	  kr.	  på	  
midtbyprojekter,	  herunder	  sivevej	  og	  Byens	  Torv.	  
	  
11.	  Lokalrådet	  har	  deltaget	  i	  fælles	  Lokalrådsmøde	  i	  Gaarslev	  d.	  
4/11	  
	  
12.	  Lokalrådet	  har	  haft	  bestyrelsesmøder	  i	  dette	  år:	  d.	  9/1,	  5/3,	  
10/4,	  1/5,	  10/6,	  6/8,	  8/9,	  23/9,	  8/10,	  2/11	  og	  27/11	  
	  
13	  .	  Lokalrådet	  har	  haft	  møder	  med	  Camilla	  Jørgensen	  og	  Henrik	  
Aagaard,	  Vejle	  Kommunes	  tekniske	  forvaltning	  om	  Jelling	  Midtby	  d.	  
26/1,	  7/5,	  6/8	  og	  8/10	  
	  
Jelling	  Lokalråd	  	  
februar	  2015	  	  


