
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
torsdag d. 9. januar 2020 kl. 19.30 i Byens Hus 
 

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

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af 
punkt 7. 
 
Refr. fra mødet d. 2 dec. godkendt. 

2 Siden sidst 
1. Opsamling på Camilla 

Jørgensens henvendelse d. 
20. december. 

 
2. Tilbagemelding fra Gerda 

Hastrup Jørgensen vedr. 
ønske om møde. 

Ad 1. Spørgsmål til Camilla vedr. 
skiltning på Fårupvej vedr. blind vej på 
Mølvangvej. 
Hvem har opgaven vedr. ændring af 
Brugsens leveringsadresse fra 
Mølvangvej til Vestergade. 
Martin følger op på de 2 spørgsmål. 
Eva kontakter Stine vedr. svaret om 
skiltning til skaterparken - skaterfolkene 
kan evt. søge strakspuljen. 
De øvrige pkt. i svaret fra Camilla følger 
vi op på i relevante fora og på 
lokalrådets møder. 
 
Ad 2. Ingen tilbagemelding - Martin 
følger op. 

3 Fremadrettet 
1. BID- møde mandag d. 13/1 - 

Jelling Bryghus 
 

2. Forberedende møde om 
byvisioner for Jelling og Egtved 
den 15. januar kl. 16.30 på 
Kirketorvet i Vejle. 
 

3. Lokalmøde med ULN i 2020 
 
 

4. Årshjul lokalråd for 2020 

Ad 1. Eva deltager. 
 
Ad 2. Eva, Martin, Signe og Peter 
deltager. Vi har brug for noget mere 
konkret viden om arbejdet med byvision, 
vi bliver forhåbentlig klogere på mødet d. 
15 jan. 
 
Ad 3. Vi foreslår at mødes med ULN d. 
18 marts.  
 
Ad 4. Årshjul bilaget bliver lagt ud på 
forsiden sammen med dagsorden og 
bilag 
 
 
 
 



4 Samarbejdsaftale med Vejle 
Kommune 
Drøftelse af Samarbejdsaftale 2020 - 
2022 mellem lokalråd og Vejle 
Kommune. 

Martin underskriver samarbejdsaftalen. 

5 Regnskab 2019 
Gennemgang af lokalrådets regnskab 
for 2019 

Regnskabet godkendt. 

6 Vejkryds ved Mølvangvej/Fårupvej 
Opsamling på henvendelser og 
drøftelse af det videre arbejde. 

Lokalrådet modtager stadig 
henvendelser vedr. Mølvangvej krydset - 
vi opsamler dem og kan måske bruge 
dem på et relevant tidspunkt. 

7 Trafikdæmpning på Plantagevej og 
Fårupvej 
Orientering om Fårupleds ansøgning 
vedr. trafikdæmpning og 
støjdæmpning 

Vi drøftede artiklen i VAF som Niels 
Barkholt har taget initiativ til. 
Skal vi puste liv i trafikgruppen igen? 
Måske kontakte Søren Germann og 
Niels Barkholt  i samarbejde med Peter 
fra lokalrådet. Det er vigtigt at vi taler 
med en stemme ved henvendelser til 
kommunen. 

8 Evt. Eva udarbejder en oversigt over opgaver 
“vi har gang i”  
Vedr. møder - Forslag at juli og dec. er 
mødefri og ellers rullende mødedage i 10 
mdr. - Fastlægges efter 
generalforsamling. 

refr. Karin Tarp 


