
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
tirsdag d. 15. jan. 2019 kl. 19.30 i Byens Hus 

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

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse dagsorden og forrige 
mødes referat. 

Godkendt 

2 Siden sidst og fremadrettet 
1. Søren Fjordsides ansøgning til 

udviklingspuljen.  
2. Vandstenen - tilbagemelding 

fra Camilla. 
3. Nyt fra projekt Cykelrute 

mellem Jelling og Vejle. Møde 
med Camilla Mølgaard - vil 
nogen deltage. 

4. BID-møde d. 16. januar - 
Martin og Signe deltager (Stine 
kommer senere) 
(Bilag: Dagsorden) 

5. Dialogen omkring 
BID-samarbejdet torsdag d. 
17/1 kl. 19.00-21.00 på Kroen - 
vil nogen deltage? 

6. Bysyn i foråret - datoforslag 

 
1. Vi har drøftet udsmykningen på 

torvet og afventer svar på 
ansøgningen. 

2. Vi kan søge op til 70 % og skal 
selv skaffe resten. 
Martin kontakter Vejle Brand 
vedr. Fondansøgning. 
Martin kontakter Birgitte Vind 
vedr. udfordringen med 
vandstenen. 

3. Der afholdes møde d. 7. febr. 
Martin kontakter John og hører 
om han kan deltage. Alternativt 
deltager Signe. 

4. Martin og Signe deltager fra 
lokalrådet. 

5. Evaluering af BID samarbejdet. 
Bjarne repr. Lokalrådet. 

6. Martin laver aftale for møde i 
starten af april. 

3 Nyt fra arbejdsgrupperne 
● Orientering om 

VVM-beslutningsgrundlaget for 
projektet med ny bane til 
Billund - Hvordan arbejder vi 
videre omkring Billundbanen? 
https://www.ft.dk/samling/2018
1/almdel/tru/bilag/131/index.ht
m?fbclid=IwAR1UK8FuxYeGQ
G8wSIqVxCSHj3dwFBibvk74
MusgE7l53qhPb5Tm6WaeJEA 

Ib kontakter John og tager initiativ til at 
indkalde arbejdsgruppen vedr. 
jernbanen. gruppen vil kigge på bilaget 
og drøfte videre tiltag. 

4 Byvision 2019: Hvordan organiserer 
vi en arbejdsgruppe? 

Navne til arbejdsgruppen - vi tænker 
stadig. Hvis vi kommer i tanke om flere 

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/tru/bilag/131/index.htm?fbclid=IwAR1UK8FuxYeGQG8wSIqVxCSHj3dwFBibvk74MusgE7l53qhPb5Tm6WaeJEA
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/tru/bilag/131/index.htm?fbclid=IwAR1UK8FuxYeGQG8wSIqVxCSHj3dwFBibvk74MusgE7l53qhPb5Tm6WaeJEA
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/tru/bilag/131/index.htm?fbclid=IwAR1UK8FuxYeGQG8wSIqVxCSHj3dwFBibvk74MusgE7l53qhPb5Tm6WaeJEA
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/tru/bilag/131/index.htm?fbclid=IwAR1UK8FuxYeGQG8wSIqVxCSHj3dwFBibvk74MusgE7l53qhPb5Tm6WaeJEA
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/tru/bilag/131/index.htm?fbclid=IwAR1UK8FuxYeGQG8wSIqVxCSHj3dwFBibvk74MusgE7l53qhPb5Tm6WaeJEA


Vi skal 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.” 

navne kan de indsættes i bilags mappen. 
 
Drøftelse af hvordan vi skal bruge 
facebook til “reklame” for projektet.  
 
Pkt. udsættes til næste møde. 

5 Regnskab for 2018 
Gennemgang af lokalrådets regnskab 
for 2018. 

Signe orienterede om regnskabet udfra 
udsendt bilag. Der var ingen 
bemærkninger. 

6 Evt  

 
 


