
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 6. juni 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. Møde om Randbebyggelsen efter ønske fra 25 borgere og ”Borgere for bevarelse af et 

åbent monumentområde”. 

Mødet bliver d. 26. juni med følgende dagsorden: 

”I den bestående udviklingsplan for Jelling Midtby 2013, er der forslag om en 

randbebyggelse mellem den gamle Faktabygning og Stationsvej, men hvad kunne 

alternative løsninger være? 

Byrådet har besluttet at revurdere udviklingsplanerne for de mellemstore bysamfund. 

Hvordan sikrer vi os, at en proces til revision af udviklingsplanen for Jelling Midtby 

fremskyndes?” 

John kontakter Jelling Kro ang. leje af lokale på kroen. 

Martin sætter annonce i Ugeavisen. 

Martin undersøger mulige emner til mødeleder. 

 

4. Møde med teknisk afdeling d. 21/6 kl. 15.00 – punkter til dagsorden: 

- en status på hvad VK har arbejdet med i Jelling på teknisk område det sidste års tid  

- hvad er med fra Jelling på teknisk afdelings brutto-listes til budget 2019 

- forvaltningens strategi for trafik og parkering i byen 

- aktuel problemstilling for busparkering i Jelling 

- forslag om 40 km/t begrænsning på Fårupvej på strækningen fra Mølvangvej-krydset 

til baneoverskæringen 

- ensretningen af Gormsgade 

- hvor står anlæggelse af helle på Skinbjerg på teknisk afdelings prioriteringsliste 

- diverse, bl.a. om cykelsti-symbol på Skovgade 

 

5. Informations- og debatmøde i efteråret: 

Arbejdstemaet er: Planer for Jelling i de kommende år. 

Christoffer Melson deltager. 

Vi planlægger mødet ved næste bestyrelsesmøde i august. 

 

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

 Fra ULN-årsmøde d. 31. maj 2018: Karin og Søren deltog. 25 ud af 29 lokalråd 

var repræsenteret. Desuden 12 byrådsmedlemmer. Der var lavet et ”marked” 

hvor alle lokalråd præsenterede nogle projekter, de var i gang med eller havde 

afsluttet. Inspirerende at snakke med de andre centerby-lokalråd. 

 Fra Samarbejdsudvalget for monumentområdets møde d. 18/5: 

 2 punkter havde speciel interesse for lokalrådet: 

 - parkeringsforholdene for gæster i KJ blev drøftet. Giver dem en dårlig 

 oplevelse ved besøg i byen 

 - der afholdes efter planen styregruppemøde i august, hvor lokalrådets formand 

 deltager 



 Åbning af vandlegeplads d. 13/6 kl. 10-12: Børnehaveklasse og 1. klasse fra 

Bredagerskolen deltager. Desuden holder Christoffer Melson og Anja Daugaard 

indvielsestaler. 

 Kommende møde med Camilla Jørgensen og Lisbet Wolters om byinventar 

m.m.: Afholdes i august. 

 BID-mødet d. 31. maj: Signe deltog for lokalrådet.  

 Følgende emner blev behandlet: 

 Forløbet af Hollænder-ugerne. Se evalueringsrapporten på forsiden af 

 jellingguiden.dk.  

 Hvordan får vi de mange turister, der besøger byen, til at bevæge sig mere rundt? 

 Hvordan får vi flere deltagere med til møderne, og hvordan får vi bedre 

 pressedækning af dem? 

 

7. Nyt fra lokalområdet 

 

8. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 

Nyhedsbrev: Konstituering, debatmødet d. 26/6 og indvielse af vandlegeplads. 

  

9. Punkter til næste lokalrådsmøde: 

Planlægning af efterårets debatmøde. 

 

10. Evt. 

 


