
Samarbejdsmøde om Jelling Midtby  
onsdag d. 14. september 2016 
 
Til stede: Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen, Ib Jensen, Karin Tarp, Stine Bo Nørgaard, 
John Jacobsen, Preben Schou og Søren Fjordside 
Afbud fra: Signe Grønvall 
 
Referat: 
 
1. Valg af mødeleder: Karin Tarp og referent: Søren Fjordside 
 
2. Dagsordenen godkendt  
 
3. Nyt fra Vejle Kommune 
  1. Budgetforliget og konsekvenserne for Jelling: Der er bevilget 5 mio. kr. i årene 
 2017-19, fordelt på årene med 2,7, 1,5 og 0,8 mio. kr. 
 Torvearbejdsgruppen mødes snarest og Søren følger op med at arrangere et 
 møde med arbejdsgruppen og Gitte Fuhr og Camilla Jørgensen. Målet er, at man 
 er klar til at gøre torvet færdig i foråret, så den står klar til turistsæsonen i 2017. 
 2. Status for bykanten/randbebyggelsen: Inden for de næste par måneder skulle 
 det gerne blive afklaret, om randbebyggelsen bliver bygget privat eller som 
 almene boliger (v. Jelling Boligselskab) 
 3. Nyt om Etape 2 i monumentplanen: Vejle Kommune arbejder stadigvæk med 
 at skabe grundlaget for en fondsansøgning. 
 4. Nyt om det kommende boligområder mod nord-vest ad Herningvej: 
 Boligområdet kommer med i kommuneplanen, som vedtages i 2017. Herefter 
 skal der laves en lokalplan for området, så det kan byggemodnes og bebygges.   
 
4. Nyt fra Jelling Lokalråd 
 1. Debatmøde: ”Jelling – vores by og turisternes by”: 
 Peter Hummelmose, Birgitte Vind og Jens Ejner Christensen deltager i mødet. 
 Desuden deltager Camilla Jørgensen og Michael Sloth fra forvaltningen. 
 Dato for mødet er tirsdag d. 25 . oktober kl. 19.30 
 2. Ny arbejdsgruppe: Trafikale forhold i Jelling: 
 Arbejdsgruppen vil arbejde med forskellige temaer som fx bemaling på veje og 
 stier og parkeringsmuligheder for busser og autocampere i Jelling. 
 Gruppen holder møde d. 6/10 med deltagelse af Camilla Jørgensen, Camilla 
 Mølgaard og Jane Knudsen fra Teknisk Forvaltning 
 3. Skiltning for turister i midtbyen:  
 Bliver et emne for mødet d. 6/10. Signe og Karin har et forslag med til mødet. 
 Målet er, at skiltningen er klar til turistsæsonen 2017. 
 4. Fra mødet i Samarbejdsudvalget for monumentområdet: 
 John Jacobsen repræsenterede lokalrådet i et møde, som blev afholdt for 2 uger 
 siden. Det var et godt møde afholdt i en positiv stemning.  
 John fortalte om de ting lokalrådet arbejder med lige nu, og om lokalrådets 
 bestræbelser på at få monumentområde og midtbyen til at spille godt sammen. 



 Den forvaltningsplan, som lægger rammerne for brugen af monumentområdet, 
 skal snart justeres. Lokalrådet vil se på planen og evt. komme med input til det.  
 5. Status for ansøgninger til vandprojekt: 
 Der er søgt 8 fonde om støtte til vand-legeplads på torvet. 
 Svarene fra fondene kommer i løbet af efteråret. 
 6. Status på Kommunikation i Jelling: Info-standere og hjemmeside: 

 Arbejdet med elektroniske infostandere i midtbyen starter i november. Der 
 deltager repræsentanter fra Kongernes Jelling, biblioteket, Jelling Guiden i 
 arbejdet. På første møde i november inviteres Camilla Jørgensen og Morten 
 Damgaard fra Visit Vejle. 
 Camilla sender materiale om info-standere til Søren. 
 Den hjemmeside vi vil lave skal være responsiv, så den også kan bruges som App. 
 Vi er godt på vej til at have fundet 3-4 tovholdere, som skal sikre, at 
 hjemmesiden opdateres dagligt. Der forestår et stort stykke arbejde med at finde 
 det firma, der skal lave siden for os, at få alle interessenter med på ideen, finde 
 finansiering til at lave siden og til at gøre den kendt og brugt af 
 lokalbefolkningen. 

 7. Handel i Jelling: Status for Kulturkrigerne: 
 ULN-udvalget har godkendt udsættelsen af projektet, men udvalget betinger sig 
 en positiv evaluering pr. 31.12.2016. Til den tid skal der være etableret en 
 forening og der skal være seriøse interessenter, som bakker op om etablering af 
 butikken. 
 
5. Dato for næste møde: Når behovet er der i 2017. 
 
6. Evt. 
 
Referent: Søren Fjordside 

 
  
 


