
Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd den 3. april kl. 19 på 
Jelling Kro. 

Tilstede: Bjarne Madsen, Dorte Rørbye, Irene Uhrbrand, Ib Jensen, Betty Friis Nielsen og 
Herle Thomsen 

Forhindret: Søren Fjordside. 

1 Referat fra sidste møder. 
Referater fra de sidste 2 bestyrelsesmøder blev godkendt. 
 
2 Drøftelse og beslutning vedr. Lokalrådets holdning til ”Sivevej”. 
BM orienterede om hans deltagelse i bestyrelsesmøde i Jelling Turistråd den 2/4. 
Turistrådet bakker ikke op omkring en ”Sivevej” fra Gormsgade til Faktas parkeringsplads. 
 
BM orienterede ligeledes om hans deltagelse i et medlemsmøde i Handels-
standsforeningen. Handelsstandsforeningen bakker op omkring en ”Handelsvej” fra Kroen 
til Faktas perkeringsplads. Og er af den opfattelse at den er nødvendig for at bevare 
Handelslivet i Jelling. BM fremviste farvelagt tegning af butikker / erhverv, fra mødet – 
der klart viser at der er et handelsstrøg fra Kroen til Runecentret. 
Handelsstandsforeningen opfordrer til at bevare dette strøg for nuværende forretningsliv. 
Og dette bevares bedst ved dobbeltrettet ”stillevej” med enkelte korttids-
parkeringsmuligheder. 
 
Lokalrådet havde en drøftelse af mulighederne for at påvirke Monumentplanen og 
Midtbyplanen. Da det er tale om en høringsfase for Midtbyplanen, var der enighed om at 
foreslå Jellingborgerne et alternativ til den ”Sivevej” som Vejle kommune fremlagde på 
mødet den 19/3. 
 
3 Strategi i forhold til punkt. 2. 
 Enighed om at sende den udarbejdede skitse ud til pressen og Vejle kommune. Så 
borgerne kan forholde sig til alternativet inden borgermødet den 9/4 på UCL. Drøftelse af 
evt. henvendelse til udvalgte politikere. 
Ib Jensen, Søren Fjordside, Herle Thomsen, Betty Friis Nielsen, Irene Uhrbrand og Bjarne 
Madsen stemte for forslaget. Dorte Rørbye stemte imod forslaget. 
 
Lokalrådet er afventende i forhold til borgermødet – er der et overvejende flertal for en 
”Handelsvej” / ”Sivevej” / ”Stillevej” fra Kroen til Runecentret – vil det indgå i Lokalrådets 
høringssvar til Vejle kommune. 
 
Derfor drøftes Lokalrådets holdning til ovenstående atter på næste bestyrelsesmøde. 
 
4 Drøftelse og beslutning om Lokalrådets holdning til ”Fremtidig 
Torveområde i Jelling” 
Enighed om at det fremtidige Torveområde er i området på begge sider af Sinkasdusen, 
Kræs, Apoteket og Ember, med mulighed for udbygning mod Bethaniavej og det tidligere 
”Hovkær Torv”. 
 



 
5 Strategi i forhold til punkt 4. 
Enighed om at afvente borgermødet – og om mulig nævne det her. 
 
6 Borgermødet den 9/4. 
7 Høringssvar i forhold til Midtbyplanen fra Vejle kommune 
Det aftaltes, at vi hver især, der deltager i borgermødet den 9. april, tager stikord under 
mødet og sender til HT, der samler og sender videre til rådet for videre diskussion til næste 
bestyrelsesmøde den 11. april,  i.f.m. vores høringssvar til Vejle Kommune.  
 
8 Eventuelt. 
Hjemmesidestatus: BFN og HT havde afventet eventuel hjælp til oprettelse af hjemmeside 
af Ole Holmgaard, men denne vente tilbage med, at han desværre ikke havde tid. Vi kridter 
skoene og starter forfra. 
 
Under eventuelt blev det bragt frem, at der d.d. var: Infomøde om luft og støj i Jelling by 
afholdt på Jelling Kro kl. 19. Deltagere på dette møde var: Direktør Jens Legarth, 
Fermentationexperts A/S samt repræsentanter fra Vejle Kommune. Det aftaltes, at HT 
deltog og BM på lyttebasis. 
 
Referent: Herle Thomsen 3. april 2013 – tilrettet af bm 4/4 
 


