
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
mandag d. 10. dec. 2018 kl. 18.00 på Jelling Kro 

Deltagere: Karin, Signe, Stine, Bjarne, Ib, John, Martin 
Afbud: - 

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse dagsorden og forrige 
mødes referat. 

Godkendt 

2 Siden sidst og fremadrettet 
1. Resultatet af Søren Fjordsides 

ansøgning til Jelling 
Sparekasses Fond. 

2. Vandstenen; hvad gør vi? 
3. Søren Germanns videre 

arbejde med cykelrute fra 
Jelling til Vejle. 

4. Invitation til Nytårskur for 
Erhvervslivet d. 9. januar kl. 
15-17 i Spektrum Vejle. 

5. Udvikling af Jelling - møde i 
BID regi d. 16. januar. 

6. Bysyn 
7. Styregruppemøde for 

Jellingmonumentområde samt 
UNESCO-fejring. 

1. Sparekasse fonden har bevilget 
75.000 til “Midgaardsormen”. 
Martin spørger Søren om han vil 
ansøge videre ved andre fonde. 

2. Vedr. Vandstenen så søger 
Lokalrådet ULN midler. Martin 
snakker med Camilla. 

3. Søren Germann har været til 
møde med borgmesteren - et 
godt møde - Lokalrådet er 
medunderskriver af materialet. 

4. Ingen deltager ved nytårskuren. 
5. Ole G. har i BID regi taget initiativ 

til at indkalde til et møde vedr. 
udvikling af Jelling. En opfølgning 
af mødet hvor SDU studerende 
gav oplæg om udvikling af 
samarbejdet i byen. Martin og 
Signe deltager - Stine kommer 
lidt senere. 

6. Bysyn er udsat til foråret 2019 
7. Refr. fra møde i Jelling 

monument område gr. ligger i 
bilagsmappen. Unesco 
Verdensarvens  25 års jubilæum 
afholdes i okt 2019. 
Koordineringsgr. består af: en fra 
Vejle kommune, Kirsten 
Thøgersen og Morten fra 
Kongernes Jelling.  

3 Nyt fra arbejdsgrupperne ● Kommunikations gruppen -  De er 
nu 3 tilbage i gruppen, Bjarne, 
Emily og Stine. De tager sig af 
drift og vedligehold af Jelling 
guiden. Navnet fremover er: 



Jelling guidens arbejdsgruppe. 
● Trafik arbejdsgruppen - Der er nu 

kommet 3 sikrede overgange i 
Jelling. 2 på Grangårds alle og 1 
på Skinbjerg. 

4 Opsamling på formøde for byvision 
Tilbagemelding fra formøde d. 3. 
december i Vejle og drøftelse af det 
videre forløb. 
 
Vi skal bl.a. have sammensat en 
arbejdsgruppe. Hvordan gør vi det? 
 
Peter Sepstrup skrive: 
“Jeg modtager meget gerne de lister I 
tog med hjem, med telefonnummer på 
de personer I anbefaler til 
arbejdsgruppen. 
 
En eftertanke til snakken om 
borgernes byvisionsgruppe 
(arbejdsgruppe). Arbejdsgruppen er 
mest egnet for folk, som er gode til at 
tale med andre og få andre til at tale 
sammen. Folk som helt naturligt 
binder os sammen og fremmer 
samtalen og som har et godt netværk i 
byen.” 

Sammensætningen af arbejdsgruppen 
blev udsat til næste møde. Vi går alle i 
tænkeboks og overvejer metoden vi 
finder personerne på. Vi overvejer 
personer vi evt. vil foreslå. 

5 Mødekalender frem til 
generalforsamling. 

Møder:  
● Tirsdag d. 15 januar kl 19.30 
● Mandag d. 18 febr. kl 19.30 
● onsdag d. 27 marts kl 19.30 

 
● Generalforsamling torsdag d. 25 

april 
 

mødelokale skrives i dagsordenen 

6 Evt  

  


