
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
mandag d. 18. feb. 2019 kl. 19.30 i Byens Hus 
 

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

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse dagsorden og forrige 
mødes referat. 

Godkendt 

2 Siden sidst og fremadrettet 
1. Opfølgning på kontakt vedr. 

vandstenen. 
2. Opfølgning på ULN-ansøgning 

vedr. Midgaardsormen. 
3. Tilbagemelding fra BID-møde 

16. januar. 
4. Tilbagemelding fra 

BID-dialogmødet 17. januar. 
5. Tilbagemelding fra Søren 

Germann: Møde d. 7. feb. med 
teknisk & miljø vedr. projekt 
Cykelrute mellem Jelling og 
Vejle. 

6. Opfølgning på samlingen af 
arbejdsgruppen vedr. 
Billundbanen. 

7. Årshjul for lokalråd 2019 samt 
referat fra orienteringsmøde 6. 
feb. 

8. Årsrapport for lokalrådet 
2018/19. 

9. BID-møde den 21. feb. Hvem 
deltager? 

1. Martin har talt med direktøren for 
Vejle Brand vedr. Vandstenen. 
Direktøren virkede positiv ift 
genopstilling. Vejle Brands 
bestyrelse drøfter pkt. d. 21. febr. 

2. Vi afventer svar på ansøgning. 
Afgøres d. 28. febr. 

3. Kort tilbagemelding fra 
deltagerne. 

4. Pkt. Udsættes pga Bjarnes afbud 
5. Søren Germann er aktiv deltager 

i processen. 
6. Vi frafalder beslutningen vedr. 

indkald af arbejdsgruppen da der 
ikke er ændringer i det der 
tidligere har været holdt møder 
om. Ib kontakter teknisk direktør 
Michael Slot og siger at vi ønsker 
et tæt samarbejde med 
kommunen om Billund banen. 

7. Vi skal være obs på datoer i ULN 
årshjul. 

8. Martin udarbejder årsrapporten 
udfra refr. 

9. Signe, Ib, John deltager 

3 Byvision 2019: Hvordan organiserer 
vi en arbejdsgruppe? 
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. 
 

Der er skrevet flere navne i mappen. 
Martin kontakter Peter Septrup og hører 
om erfaringer fra startprocessen i Give 
og Børkop. 
Idé - vedr. skabe interesse for at deltage 
i arbejdsgruppen og derefter følge op på 
Jellingguiden og “det sker i Jelling”. 



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.” 

4 Strategiplan for Jelling- 
monumenterne - udvikling vest for 
højene 
Drøftelse af procesudviklingsplanen i 
sammenhæng med byvisionen og 
lokalrådets arbejde generelt. 

Økonomi udvalget holder møde d.d. med 
dette pkt på dagsordenen. Lokalrådet 
glæder sig til over at der nu endelig er 
gang i processen.  

5 Evt. 
Byens Hus er optaget ved vores 
næste møde d. 27. marts. 

Næste møde d. 27 marts - afholdes på 
Jelling kro 
 

 
 
 


