
Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd den 
21. november 2013 på Jelling Kro. 

Tilstede:  
Forslag	
Bjarne	Madsen	(BM)	
Herle	Thomsen	(HT)	
Lise	Lind	(LL)	
Irene	Uhrbrand	(IU)	
Søren	Fjordside	(SF)	
Ib	Jensen	(IJ)	
Betty	Friis	Nielsen	(BFN)	
Slet	

Hele bestyrelsen. 

 
Dagsorden 

1. Referat fra repræsentskabsmødet den 28. oktober. 
2. Opsamling – siden sidst. 

Er der noget vi skal samle op på efter repræsentantskabsmødet? 
3. Runde rundt – er der noget til orientering? 
4. Hjemmeside. Hvor langt er vi – hvad skal der lægges på hjemmesiden? 
5. Forretningsorden. 
6. Eventuelt – næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 1. 

Referatet blev godkendt. 

Ad 2. 

Forslag	
BFN	og	LL	laver	brev	om	den	manglende	information	om	Jellingmonumenterne.	BM	sender	det	til	
Kongernes	Jelling,	Nationalmuseet	og	Vejle	Kommune,	samt	VAF.	BFN	sender	kopi	heraf	til	Bente	
Breinholdt.		
Slet	



BFN: Bente Breinholdts forslag videresendes til Kongernes Jelling med cc til 
teknisk forvaltning til orientering. Bente Breinholdt forespørges dog først 
inden afsendelse, BFN og LL tager sig af det.  

IU: Det er vigtigt, at vi fremover på offentlige møder også har ret til at 
optræde som os selv og give sin egen mening til kende. 

Forslag	
Der	nedsættes:		

• Cyklistgruppe	–	BFN	som	tovholder	
• Fremkommelighedsgruppe	–	LL	som	tovholder	
• Midt-by/Torvegruppe	–	SF	som	tovholder	

Er	nedsat:	
• Skiltegruppe	–	IJ	deltager	fra	Jelling	Lokalråd	

Slet	
Opfølgning: Skal vi nedsætte arbejdsgrupper? Ja, cyklistgruppe, 
fremkommelighedsgruppe, herudover foreslår rådet nedsættelse af en midt-
by/torvegruppe og forskønnelsesgruppe. Grupper sættes på hjemmesiden og 
interessenter efterlyses. BFN blev valgt til cyklistgruppen, LL og Inge Mols i 
fremkommelighedsgruppen, SF tager midt-by/torvegruppe. 
Forskønnelsesgruppen tages op senere. Skiltegruppen med IJ, som jo allerede 
eksisterer sættes også på hjemmesiden, gruppens første møde er endnu 
engang udsat, denne gang til januar. 

IU gjorde opmærksom på en artikel af Per Kr. Madsen i Vejle Amts Folkeblad 
af 31. oktober d.å. 

BM foreslår et møde i januar måned med Camilla Jørgensen, Henrik Åstrup 
samt direktør Michael Sloth, som opfølgning på repræsentantskabsmødet. 

Ad 3. 

BM`s mail om flere frivillige i naturen arkiveres foreløbig. LL: Vi mangler en 
næstformand, spørgsmålet udsættes til næste møde. 

Ad 4. 

Høringssvaret lægges på hjemmesiden, dagsordener/referater samt 
pressemeddelelser. Arbejdsgrupper lægges på under sidste nyt. 

Ad 5. 



Udsættes til næste møde. 

Ad 6. 

På fremtidige møder udpeges en mødeleder. 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 9. januar kl. 19:00 i Byens Hus. 

 

 

 


