
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd den 16.8.2018 
 
Tilstede: Søren Fjordside, Martin Bredthauer, Stine Bo Nørgaard, Karin Tarp og Signe Grønvall  
 
1. Dagsordenen godkendt dog med den ændring, at der med Sørens udtræden af lokalrådet blev 
tilføjet et nyt punkt 4 – udarbejdelse af pressemeddelelse.  
 
2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  
 
3: Evaluering af borgermødet om randbebyggelsen.  
Mødet viste ikke overraskende, at der er holdninger både for og imod byggeriet. Debatten blev 
besværliggjort af, at der ikke er konkrete projekter at diskutere ud fra, men alene tegninger og 
visualiseringer fra udviklingsplanen fra 2013. 
 
Vores henvendelse efterfølgende til Christoffer Melson og Michael Sloth med anmodning om, at 
kommunen udarbejder nye forslag/visualiseringer, så der kommer et mere kvalificeret grundlag at 
diskutere ud fra, er blevet afvist. Så længe der ikke er konkrete projekter for området, vil der ikke 
blive udfærdiget nye tegninger. Forvaltningen afventer udviklingen og evt. politiske beslutninger, 
inden der laves yderligere visualiseringer.  
     
Der er efter mødet rejst kritik af teksten på lokalrådets hjemmeside, hvor det fremgår, hvad vi vil 
arbejde med i 2018. Den pågældende tekst stammer fra handleplanen, som er skrevet i januar, og 
er et obligatorisk punkt i den årsberetning, som lokalrådet skal udarbejde til Vejle Kommune ved 
årets afslutning, og som efterfølgende blev godkendt ved lokalrådets generalforsamling. Samlet 
set synes vi, at oplistningen er relevant information vedr. lokalrådets arbejde, men det skal fremgå 
tydeligere af hjemmesiden, at teksten er fra årsberetningen.  Martin og Stine har opgaven. I øvrigt 
ses teksten ikke som værende til hinder for, at lokalrådet kan arbejde med andre ting, og udvikle 
sig i løbet af året.     
 
4: Pressemeddelelse.  
Pressemeddelelse blev udarbejdet og efterfølgende sendt til VAF, offentliggjort på hjemmesiden 
og på facebook.   
 
På grund af det fremskredne tidspunkt, blev der aftalt et nyt bestyrelsesmøde den 28. august, og 
behandlingen af de resterende dagsordenspunkter 4 til 14 blev udsat dertil.  
 
 
Referat Signe Grønvall 
 
 
 


