
Jelling Lokalråd 
 
Referat af møde på Jelling Kro den 29. juli 2013 
Til stede: Bjarne, Søren, Ib, Betty, Irene  og Lise 
Afbud fra: Herle (god bedring med de brækkede ribben!) 
Ref.: Lise 
 
 
Godkendelse af 
referat. 
 

Godkendt 

Brev til Politikerne Søren læser igennem og retter småfejl (eks. Dato ændres til den 8. august, 3. 
afsnit Jellingborgere, 6. afsnit et godt brand, og hvad du ellers støder på). 
Derpå laves det til en pdf fil og sendes til Bjarne. 
Bjarne sender brevet til samtlige politikere, til VAF, til den nye ugeavis for 
Jelling, og til Ugeavisen. Alt sendes afsted den 8. august. 
Hvis der kommer respons i form af interesse fra en eller flere politikere, der 
gerne vil på rundtur, skal mindst 2 medlemmer af Lokalrådet deltage. 
 

Hjemmesiden Betty gennemgik det, som hun, Herle og Lars Kock har arbejdet med indtil 
nu. Lars Kock vil fortsat hjælpe, og der blev givet grønt lys for det budget, 
som Betty havde stillet op. Udgangspunktet havde været 3.000,- kr, indtil 
videre beløber det sig til 1500,- kr. Den 5/8 mødes Betty og Lars for at 
arbejde videre. 

Repræsentantskabs-
møde 

I uge 43, tirsdag den 22. oktober. På det tidspunkt er det afklaret, om der er 
vedtaget en midtbyplan, og i givet fald, hvordan den ser ud. 
Mødet bliver dels for repræsentantskabet, og dels for borgere.  Mange 
forslag til indhold på et sådant møde. 

- Midtbyplanen – hvordan kan vi fylde den ud 
- Hvad har Lokalrådet arbejdet med til nu, og hvad skal vi arbejde med 

fremover 
- By-viceværter 
- Madpakkehuset (Givskud) 
- Arbejdsgrupper, f.eks. ”Byens forskønnelse”, ”Idé-gruppe”, 

”Borgernes Jelling” 
- Deltagelse af Henrik Aagaard, lokale politikere 

 
Ved næste møde vil vi beslutte os for indholdet til oktobermødet. 

Kommuneplanen Irene, Ib og Søren vil nærlæse Kommuneplanens Jellingafsnit, og 
sammenligne med de andre centerbyer. 
På baggrund af dette, vil de lægge om til evt. indsigelser til Vejle kommune. 
Dette taget op på næste møde. Høringsfristen er 28. august 

Evt. Smededams-svaret fra kommunen.  
Næste møde Onsdag den 21. august 2013, hvor vi bl.a. skal have følgende på 

dagsordenen: 
- evt. høringssvar til kommuneplanen 
- Reaktion på ”Åbent brev til politikerne” 
- Invitation til repræsentantskabsmødet – hvilket indhold? 

 


