
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
mandag d. 3. februar 2020 kl. 20:00 på Ravnshøj 
 

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

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

Godkendt 

2 Udarbejdelse af dagsorden Eva har opgaven fremover. (undtaget de 
2 møder i marts) 
Martin sørger for at videresende 
relevante punkter og bilag til Eva 

3 Lokalrådets hjemmeside Stine har opgaven i samarbejde med 
Eva. 
Martin klargør referaterne og Stine 
lægger dem på hjemmesiden 
 
Stine vil gerne fortsætte med at lægge 
referater på hjemmesiden - som en 
opgave i arbejdsgruppen: Jelling guiden / 
kommunikation 

4 Arbejdsgrupper Vi skal opdatere arb gr efter 
generalforsamlingen 

5 Trafik i Jelling Tilbagemelding til Niels Barkholt vedr. 
lokalrådets opbakning til initiativet vedr. 
trafik på Plantagevej og Fårupvej. Vi vil 
tage det med til møder med kommunen. 
Karin har opgaven 

6 Lokalrådets generalforsamling Det besluttes at vi vil reklamere for 
generalforsamlingen via facebook. Vi vil 
skrive om konkrete emner ex trafik og 
spørge om man vil være med til at 
påvirke 
Vedr. valg til lokalrådet: 
Stine og Signe ønsker ikke at 
genopstille. 
Vi skal tænke over hvem der evt. kunne 
tænke sig at være med. 

7 Mail fra borger Martin svarer og vi vil tage det med til 
møder med kommunen ex by syn 



8 Drøftelse af fremtidige opgaver til 
Evas liste 

- Træer på torvet 
- Hvad med Vandstenen 
- Færdiggørelse af 

Midgårdsormens tydelighed - 
infoskilte til denne 

- Antal møder i lokalrådet 

   9 Henvendelse fra kommunen Vi har modtaget en henvendelse fra 
kommunen vedr. “det at lade græsset 
gro”  
Vi vil gøre opmærksom på mailen efter 
sommerferien pga tidsfrister. 

   10 Byvision i Jelling Opstart 24 febr. på seminariet. 
Camilla Jørgensen har opgaven i Jelling 
Vi vil reklamere for deltagelse i opstart 
mødet via facebook, med oplæg og 
billeder -  Eva og Stine har opgaven 

   11 Næste møde Tirsdag d. 21 marts - Martin inviterer 
Camilla Jørgensen 
 

   12 Evt Eva er indkaldt til møde i 
Samarbejdsudvalget for 
monumentområdet d. 19. febr. 
 
Martin deltager i næste BID møde 

refr. Karin Tarp 
 


