
 

Torsdag d. 15 nov. Bestyrelsesmøde i Lokalrådet, Kl 19.30 hos Bjarne 

Deltagere: 
Afbud: Stine, John  

Bilagsmappe: 
https://drive.google./drive/folders/1dOgnLWd6qil9X3TfxvPfv6ob55FVc0iz?usp=sharing 

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

2 Siden sidst 
 BID-møde 

o Vejle kommune har påtaget sig at 
facilitere en aften hvor vi 
kan  arbejde med de projekter der 
er kommet ud af arbejdet med 
JT&H projektet om udvikling af 
Jelling, med fokus på turisme, 
daglig-, handels- og erhvervsliv. 
Trine fra BID/direktionssekretær 
har bedt mig finde et tidspunkt den 
22.1. Det er vigtigt at de vigtigste 
aktører deltager. 

 Styregruppemøde Jelling 
Monumentområde (se referat i 
bilagsmappen) 

 Temamøde om Nærdemokrati 
 Datoer for bysyn 

Bid møde 7 nov hvor Martin, Ib og 
Bjarne 
deltog. Referater fra Bid 
møder                                 udsendes til 
alle i lokalrådet fra den der      modtager 
refr. 
 
Pkt. vedr. styregruppen for Jelling 
monumentområde udsættes til næste 
møde. 
 
Der har været afholdt temamøde om 
nærdemokrati - Signe og Martin deltog. 
 
Vedr. bysyns mødet - Martin udsender 
forslag 
 

  

3 Byvisionsproces 
Økonomiudvalget har godkendt formatet på 
byvisionsprocesser.  
 
Vejle Kommune inviterer de fire 
lokalråd/udviklingsråd til fælles Kick-off møde på 
byvisioner den 3. december kl. 19.00 - ca. 21.00. 
 
Martin orienterer fra møde med Peter Sepstrup 
vedr. kickoff møde 
 
(Se materiale i bilagsmappen) 

Der afholdes et kick-off møde d. 3 dec 
for centerby lokalråd. 
Martin, John og Karin deltager. 
 
Byvisions processen forventes at starte 
op i aug. 
 
Opgaven er at finde personer der vil 
arbejdet med byvissionen  - en blanding 
af deltagere fra lokalråd og andre. 
Der kan evt. arrangeres et offentligt 
møde om emnet. 

4 Cyklist i Jelling 
Karin orienterer om cykeltur rundt i Jelling, 
arrangeret af Søren Germann. 
 
(Se materiale i bilagsmappen) 

Vi besluttede at spørge Søren Germann 
om vi må anvende materialet til mødet 
vedr. bysyn. 
(Søren har svaret at vi gerne må bruge 
det, men at materialet ikke er 

https://drive.google.com/drive/folders/1dOgnLWd6qil9X3TfxvPfv6ob55FVc0iz?usp=sharing


 
Søren Germann skriver: 
Vedhæftet en opsamling på en kun 45 minutter 
lang cykeltur med Pablo Celis (http://www.celis.dk) 
til de mest problematiske punkter for cyklister i 
Jelling. Dokumentet har været forelagt Karin Tarp 
og efterfølgende Pablo Celis, og ingen har haft 
bemærkninger til det. Endnu et helleanlæg, som 
det beskrevne, er under etablering på Grangaard 
Allé ved stikrydsningen SØ for Bakkevangen. 
Også det har en fribredde på kun 1,00 m. Jeg har 
gjort Teknik & Miljø opmærksom på begge via 
”Giv et praj”, og det viser sig, at entreprenøren har 
lavet en lille fejl (som det hedder) ved afsætning i 
marken. Tegningerne skulle være ok, så hellerne 
vil formentlig blive tilpasset, så de bliver passable 
for alle bløde trafikanter. 
  
Jeg vil supplere opsamlingen med et par citater af 
Pablo fra besøget: ”Et kryds, hvor 
vigepligtsforholdene ikke er tydelige, er ikke 
udformet korrekt” og ”Der er godt nok mange 
mærkelige løsninger her”. Det sidste ansporede til 
hans ide om at henlægge næste møde i Det 
Kommunale Cykelfagråd, som han er formand for, 
til Vejle. Et fast indslag på disse træf er en 
cykeltur, og den kunne passende foregå i Jelling. 
Hvis det lykkes, kunne det formentlig sætte gang i 
noget. Det er til gengæld også det eneste, vi kan 
håbe på. 
  
Til slut skal jeg nævne, at vi i Cyklistforbundets 
Vejle-afdeling er i færd med at udarbejde et 
forslag til en cykelforbindelse mellem Jelling og 
Vejle. Det ville være optimalt, hvis Jelling Lokalråd 
kunne tilslutte sig eller bidrage til udformningen af 
et sådant forslag, der herefter kan indsendes til 
teknisk udvalg. Når vores udkast foreligger, vil jeg 
gerne sende til det den eller dem i lokalrådet, som 
kunne have interesse for det. Forudsat 
selvfølgelig, at man mener, der bør være en 
anvist, skiltet og fremtidssikret rute. Umiddelbart 
er det Mobilitetsplanens ring 3, der truer som en 
barriere (rundkørsel) midt på ruten. 

fyldestgørende og at han gerne vil 
arbejde med at gøre det mere 
fyldestgørende - sammen med 
lokalrådet) 
 
Vedr. en cykelforbindelse mellem Vejle 
og Jelling så svarer Martin at vi som 
lokalråd støtter arbejdet. 

5 Midgårdsormen - finansiering 
Det forventes at Midgårdsormen vil koste kr. 
200.000,- at realisere. Søren Fjordside ansøger 
Jelling Sparekasses Fond om at dække kr. 
125.000,-, mens kommunens udviklingsfond skal 
ansøges for et lidt mindre beløb. 

Søren Fjordside har søgt Sparekasse 
fonden om 125.000. 
Vi afventer svar derfra før vi søger andre 
fonde om et restbeløb. 
 
Signe kigger på relevante fond 

http://www.celis.dk/


muligheder. 

6 Vandstenen 
Hvordan kan lokalrådet bidrage til at opsætningen 
af vandstenen finansieres? 
 
Camilla Jørgensen skriver: 
Overslaget på genopsætningen af vandstenen er 
på ca. 250.000 kr. 
 
Vandsten var på TU formandsmøde 9.1.2018. Her 
foreslog formandskabet, at vi prøver at få 
opsætningen af vandstenen finansieret via den 
kommende budgetforhandling. 
 
Og indtil da opfordredes lokalrådet til at søge 
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis 
puljer. 
 
https://www.vejle.dk/borger/faa-
indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/ 
 
Nu har vi så set budgetforliget – og her indgår 
vandstenen ikke. 
 
Så derfor tænker jeg at vi er tilbage til  at kigge på 
ULN pulje samt øvrige mulige fonde. 
 
Jeg bidrager gerne her, i fald jeg kan hjælpe med 
noget ? 
 
OBS: Den placering vi  talte om var i den 
forbindelse  øst for Byens Hus ift. tilslutning til 
vand ved Byens Hus. 
 
Placering kunne vi dog godt kigge på igen i 
forbindelse med den videre 
projektudvikling/realisering af projektet. 
 
Her skal vi også lige have aftalt nærmere ift. afledt 
drift. 

Signe kigger på relevante fond 
muligheder. 
 
(Signe har udsendt en oversigt over de 
fonde der indtil nu har bevilget penge i 
de seneste år: 
 
Oversigten ser således ud: 
 
2017:   
                
Jelling Sparekasses Fond 50.000,00 kr. 
til etablering af Jelling Guiden 
 
Jelling Sparekasses Fond 100.000,00 
kr. til etablering af vandlegeplads på 
Byens Torv 
 
 Sydbank Fonden 25.000,00 til 
etablering af vandlegeplads på Byens 
Torv 
  
2018:                   
Jelling Sparekasses Fond 13.125,00 til 
Bykort (Per Rahbek) 
orvet) 

7 Igangsætning af lokalplan nr. 1269 - Område til 
rekreative formål ved Mølvangvej, Jelling 
Har lokalrådet spørgsmål eller forslag forud for 
udarbejdelsen af lokalplan for området der 
anvendes til Jelling Musikfestival. 
 
Henrik Aagaard skriver: 
Jeg vil blot orientere Lokalrådet om, at Teknisk 
Udvalg sætter arbejdet med en lokalplan for 
Jelling Musikfestival i gang. 

Vi takker for orient. vedr. lokalplan og 
ser frem til at det bliver til gavn for 
Jelling musikfestival. 

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/


 

 
Formålet er at sikre festivalens mulighed for 
fortsat at udvikle sig. 
 

 
Når lokalplanforslaget   kommer i Høring, vil I 
naturligvis blive hørt. Vi kan se om der er behov 
for, at vi kommer ud at fortæller om det. 
 
Læse referatet fra mødet i Teknisk Udvalg: 
https://dagsordener.vejle.dk/vis/#6ef773d2-b7a8-
4916-b97b-ac49a5e163b3&punktid=3fdc57a4- 
cd82-4a2a-a6bf-352bf838cf55 

8 Evt Næste møde er d. 10 dec kl . 18.00 hos 
Bjarne 

 

https://dagsordener.vejle.dk/vis/#6ef773d2-b7a8-4916-b97b-ac49a5e163b3&punktid=3fdc57a4-cd82-4a2a-a6bf-352bf838cf55
https://dagsordener.vejle.dk/vis/#6ef773d2-b7a8-4916-b97b-ac49a5e163b3&punktid=3fdc57a4-cd82-4a2a-a6bf-352bf838cf55
https://dagsordener.vejle.dk/vis/#6ef773d2-b7a8-4916-b97b-ac49a5e163b3&punktid=3fdc57a4-cd82-4a2a-a6bf-352bf838cf55

