
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 5. april 2018 

 

Tilstede: John Jacobsen, Martin Bredthauer, Ib Jensen, Stine Bo Nørgaard, Signe 

Grønvall og Søren Fjordside 

Afbud fra: Karin Tarp 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer  

 

3. Generalforsamlingen d. 25. april: 

 Beretningspunktet blev fordelt. Søren sender et forslag til rækkefølge på 

beretningen til bestyrelsen. 

 Søren bestiller kaffe og kage til mødet 

 

4. Videre med Jelling: 

 Mødet med Camilla Jørgensen og Lisbet Wolters d. 9/4 handler dels om 

udformningen af området ved Runecentret og dels om en helhedsplan for 

belægning, beplantning og belysning i midtbyen. 

 Budget 2019: Vi taler med Camilla Jørgensen ang. bruttoanlægslister på mødet d. 

9/4 

 Plan for, hvad vi vil præsentere for Teknisk Udvalg, når de kommer på besøg, er 

vedlagt dette referat. Desuden sættes fokus på de trafikale forhold ved 

baneoverskæringen med udgangspunkt i vores høringssvar til Banedanmark. 

 Vi vil foreslå, at Teknisk Udvalgs formand, Christoffer Melson, deltager i vores 

informations- og debatmøde i efteråret. Søren forespørger. 

 

5. Tegningen af Jelling Midtby 

 Evaluering af forløbet: Et godt og spændende forløb med et flot resultat. 

 Vi betaler 2500 kr. til Per Rahbek for hans arbejde med bagsiden af tegningen. 

 

6. Siden sidst og indkommet post: 

 Martin Bredthauer har deltaget i fælles lokalrådsmøde i Øster Starup d. 10/3. Fint 

møde med deltagelse af ca. halvdelen af kommunens lokalråd. 

 John Jacobsen orienterede om et møde i arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget 

for Monumentområdet, som tager stilling til tilladelser til arrangementer i 

monumentområdet 

 Lokalplansforslag 1235 for Anesminde-området ikke vedtaget af byrådet som 

planlagt i marts måned. Søren kontakter Plan i VK for at forhøre om årsagen. 

 Folkemøde i Vejle d. 8.-9. juni: Karin og Søren deltager i informationsmøde i 

Give d. 18/4 om centerbyernes inddragelse i Folkemødet. 

 

7. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

Torvet: Kristian Jørgensen har udfærdiget et forslag til udsmykning med 

Midgaardsormen på Byens Torv. Ormen består af et mosaik af sandblæste runer i 

flisebelægningen. Med små justeringer sendes forslaget videre til Gitte Fuhr og Camilla 

Jørgensen. 

 

8. Nyt fra lokalområdet 

 



9. Nyt til hjemmesiden: Dette referat + dagsorden til generalforsamlingen 

Facebook: Dagsorden til generalforsamlingen. 

  

10. Punkter til næste lokalrådsmøde: Første møde efter generalforsamlingen aftales på 

generalforsamlingen. 

 

12. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


