
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
mandag d. 3. juni 2019 kl. 19.30 i Byens Hus 
 

Deltagere: Eva, Martin L, Peter, Signe, Martin B. 
Afbud: Karin, Stine 

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

 

2 Siden sidst 
1. Tilbagemelding fra Årsmøde 

(Stine og Eva) 
 

2. Tilbagemelding fra Camilla 
Jørgensen vedr. vandstenen 
og fra Gitte Fuhr Thomsen 
vedr. Midgaardsormen. 
(Martin B) 
 

3. Tilbagemelding fra møde med 
gruppen bag el-cykel initiativet, 
Jelling op på cyklen. 
(Peter) 
 

4. Vejle Byråd har vedtaget 
forslag til lokalplan 1299 for et 
område til teknisk anlæg ved 
Kiddegårdsvej, Jelling og tillæg 
nr. 8 til Vejle Kommuneplan 
2017-29. Planforslagene giver 
mulighed for at opføre et 
biogasanlæg. Frist 9. juli 2019. 
https://www.vejle.dk/borger/faa
-indflydelse/hoeringer/forslag-ti
l-lokalplan-nr-1299-og-tillaeg-n
r-8/ 
 

5. Planstrategi 2019 for Vejle 
Kommune og Trekantområdet 
er sendt i høring. Frist 6. 
august 2019. 
http://kommuneplan2017.vejle.
dk/dk/planstrategi/ 
 

6. Henvendelse fra “Danmark 
redder liv.” 

ad 1: Godt møde. 
Ikke så relevant foredrag. 
Summe med Skibet Lokalråd 
Hvordan får vi samlet og mobiliseret 
folk? 
Forslag: Ønskefestival hvor borgere kan 
komme med ønsker til lokalrådetes 
arbejde. 
Forslag: Lokalforening for boligområde 
har indført hilsepligt. 
Anbefaler at vi er flere afsted til årsmøde. 
 
ad 2: Kommunen laver en 
projektbeskrivelse inden Pinse. Skal 
sendes til Vejle Brand. 
Skal der søges midler til Vandsten ved 
Jelling Sparekasses Fond? 
Der kan evt. også søges ved JMF. 
 
ad 3: Vi vil godt deltage i projektet, men 
vi har ingen midler. Sparekassen og JMF 
søges om midler af Britta m.fl. 
Hvad med vedligehold? Vendes med 
Cyklisteforbundet. 
Skole, lokalbetjent og spejder kan evt. 
involveres med henblik på bedre 
cykelvaner i byen. 
 
ad 4: Høringen bliver som alle høringer 
langt på Lokalrådets facebookside og 
hjemmeside. 
 
ad 5: Høringen bliver som alle høringer 
langt på Lokalrådets facebookside og 
hjemmeside. 
 
ad 6:Eva laver udkast til 
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interessetilkendegivelse i forhold til at 
deltage i førstehjælpskursus og 
efterfølgende fungere som førstehjælper.  

3 Fremadrettet 
1. Vejle Folkemøde d. 8. juni 

”Mit kvarter, mit lokalråd – 
udstilling - debat om lokal 
identitet og lokalråd.” Teltet er 
et fælles arrangement mellem 
Vestbyens lokalråd og 
Udvalget for Lokalsamfund og 
Nærdemokrati til Vejle 
Folkemøde. 
(Martin) 
 

2. Næste BID-møder d. 13. juni 
kl. 19:00 på Cafe Sejd. 
(Signe og Martin… flere?) 
 

3. Bysyn d. 20. juni kl. 15:00. 
Planlægning af mødet. 

 
ad 1: MB deltager i folkemøde i Vejle, i 
form af et interview omkring lokalrådets 
samarbejde med byens borgere. 
 
ad 2: Der mulighed for at flere kan 
deltage i mødet den 13. Juni. 
 
ad 3: Dagsordensforslag fra Lena 
Månson: 
 
Emnerne, der kan behandles på mødet  - 
er spørgsmål vedr. drift af stier, 
parkeringspladser, beplantninger, 
græsarealer, flytning af affaldsspande, 
trafik ved f.eks. hastighed, hjælp til 
mindre lokale projekter mm. 
  
Mindre ting som f.eks. et hul i vejen, en 
skæv flise, en skæv kantsten eller et 
skævt skilt, noget græs der glemmes i 
forbindelse slåningen osv. - skal alle 
sendes ind via ”Giv et praj”. 
  
Som  I har ønsket – medbringer vi en 
liste med indsendte ”Giv et praj” vedr. 
Jelling. 
  
Fra Vejle Kommune vil deltage Camilla 
Mølgaard Vejmyndighed, Anlæg & 
Infrastruktur, Lars Kastberg Udvikler, 
Udviklingsafdelingen, Lars Bolander 
Afdelingsleder, Vej & Park samt 
undertegnede. 

4 Byvision 2019: Etablering af 
arbejdsgruppe. 

1. Introduktion 
 

2. Erfaringer fra Give og Børkop 
 

3. Planlægning af forarbejdet 
inden sommerferien. 

ad 2. Martin B har gentagne gange 
forsøgt kontakt uden held. 

5 Information fra lokalrådet til 
borgerne 
Hvordan skal lokalrådet informere om 

Nyt er et forsøg med avisartikler som 
sup. til det der foregår i de mere digitale 
medier. 



arbejdet? Pt. har vi facebook (egen 
side og via Det sker i Jelling), 
jellingguiden.dk, nyhedsbrev (inkl. 
postliste) og lejlighedsvise 
avisannoncer. 

6 Mødekalender for lokalrådet 
Planlægning af de kommende møder. 

Der oprettes en Doodle med datoforslag. 

7 Evt.  

 


