
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 7. maj 2018 

 

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. Invitationen til mødet med ”Borgere for bevarelse af et åbent monumentområde” 

I mødet deltager Stine Bo Nørgaard, Martin Bredthauer, John Jacobsen og Ib Jensen. 

 

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. Kommende mødedatoer:  

Bestyrelsesmøder: 6/6, 16/8, 11/9, 8/10, 15/11 og 12/12 

Møde med teknisk afdeling d. 21/6 kl. 15.00-16.30 

Møde med Teknisk Udvalg d. 4/9 kl. 16.00-18.30 

 

6. Videre med Jelling: 

 Forslag fra Teknisk Udvalg om et møde med lokalrådet d. 4. september 2018 kl. 

16.00-18.30. Vi accepterer datoen. 

 Parkeringsforhold i Jelling: Desværre bliver der ikke etableret p-pladser på 

Anesmindes jord som planlagt. De to ejendomme på Vestergade tættest på 

Kongernes Jelling er blevet opkøbt, og der bliver muligvis etableret p-pladser på 

området. 

 

7. Møde med teknisk afdeling. 

Vores årlige møde med teknisk afdeling afholdes d. 21/6 kl. 15.00-16.30. Vi laver 

dagsorden til mødet på vores næste bestyrelsesmøde. 

 

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

 Fra ULN-årsmøde d. 31. maj 2018: Søren og Karin deltager. Lokalrådets 

bestyrelsesmedlemmer sender inputs om, hvad vi skal medbringe af 

begivenheder til markedspladsen pr. mail til søren senest d. 15/5 

 Folkemøde i Vejle – fra mødet i Give d. 18/4: Centerbyerne deltager ikke i 

folkemødet i år. Måske deltager centerbyerne i 2019. 

 Kommende møde med Camilla Jørgensen og Lisbet Wolters om byinventar 

m.m.: Søren rykker for en dato for næste møde. 

 Karin og John deltager i ”Inspirationsmøde om bæredygtig mobilitet” i Vejle d. 

8/5 

 

9. Nyt fra arbejdsgrupperne: 



Arbejdsgruppen for monumentområde: John orienterede om et møde, hvor de blev 

præsenteret for to cykel-arrangementer, som DGI og OK-Gorm arrangerer. Der var ikke 

en entydig holdning i lokalrådet til, om det er en god ide, at de to arrangementer løber 

gennem monumentområdet. Vejle Kommune har givet tilladelse til arrangementerne. 

Der er ved at blive taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal stå for et 

arrangement, hvor det fejres, at det i 2019 er 25 års siden, at Jelling monumenterne kom 

på UNESCOs Verdensarvliste. 

 

10. Nyt fra lokalområdet 

 

11. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 

Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: Konstitueringen. 

  

12. Punkter til næste lokalrådsmøde: 

Forberedelse af mødet med teknisk afdeling d. 21/6. 

 

13. Evt. 

 

 

Referent: Søren Fjordside 


