
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd tirsdag d. 10. juni kl. 19.30 i Byens Hus  

 

Til Stede: 

Søren Fjordside (FJ) 

Ib Jensen (IJ) 

Emily Bergstrøm (EB) 

Betty Friis Nielsen (BF) 

Afbud fra: 

Herle Thomsen (HT)  

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

2. Fra mødet med Camilla og Henrik d. 7. maj: Noget vi skal følge op på? 

FJ sender en mail og spørger om vi kan få udkast til budgettet, når 

forvaltningen har lavet det færdigt. 

 

3. Fra rundvisningen med Michael Sloth d. 28. maj: Noget vi skal følge op på? 

Vi overvejer, om Real-Daniafonden kunne være stedet at søge i forbindelse 

med at gøre byen omkring monumenterne indbydende og som en helhed. 

FJ skriver til Michael Sloth og inviterer ham til mødet i august sammen med 

Camilla og Henrik. Hvis han er forhindret i at deltage, opfordres han til at give 

Henrik og Camilla nogle input med. 

 

4. Nye initiativer:  

 Genbrugsplads 

 God ide med en arbejdsgruppe (HT opfordres som tovholder) 

 Vejle-Billund-banen  

 God ide med en arbejdsgruppe (IJ er tovholder) 

 Forskønnelse af byen (Gadebande) 

 God ide med en arbejdsgruppe (EB og BF er tovholdere) 

 Handelsliv i Jelling 

 God ide med en arbejdsgruppe (FJ og EB er tovholdere) 

Gruppen skal være en tænketank, hvor der ikke tænkes i 

handelsstandsforeningsbaner. 

 Møde med byrådspolitikere valgt i Jelling og omegn 

 FJ inviterer de fire til mødet den 6/8, hvor vi kan koordinere/have en 

dialog.  

Referenten: Efter at lokalrådets medlemmer har haft referatet til 

godkendelse vil datoen for mødet blive ændret.  

Begrundelse: Der er ikke den fornødne tid på mødet den 6/8. 

 Hvilke arbejdsgrupper skal nedsættes? 

 Se ovenfor. Der afholdes offentligt møde onsdag, den 20/8 klokken 

19.30 i Byens Hus (Herle reserverer lokalet), hvor vi præsenterer vores 

forslag.  

 På lokalrådsmødet 6/8 tager vi endelig stilling til mødets afvikling, 

indhold og form, samt annoncering.  



 BF skriver til repræsentantskabet, at vi arbejder med at oprette fire nye 

arbejdsgrupper, når FJ har sendt materialet herom til HT & 

hjemmesiden med kopi til BF. 

 Logo for Jelling Lokalråd 

 Punktet udsættes, imens tænker vi over, om vi kender nogen, som kan 

lave det. 

 

5. Nyt fra de eksisterende arbejdsgrupper: 

 Bløde trafikanter 

 Arbejdsgruppen har en god kontakt til embedsmænd i Vej og Park og 

skal mødes med gruppen den 18/6. Referat følger. 

 Byens Torv 

 Afventer budgettet og holder møde umiddelbart efter sommerferien. 

 Trafik & skiltning 

 IJ indkalder lokale repræsentanter til et møde. 

 

6. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

Det indkomne materiale er videresendt. 

Vi skal have gang i hjemmesidens kontaktmail (mail@jellinglokalraad.dk) nu! 

HT har ”økonomisk grønt lys” for at bringe dette i orden snarest. 

 

7. Revidering af forretningsordenen 

FJ sender forslag til ændringer rundt til rådets øvrige medlemmers 

kommentarer (på næste møde). 

8. Revidering af vedtægterne: Den første drøftelse 

EB og BF kommer med forslag til ændringer på næste møde. 

 

9. Nyt til hjemmesiden – indholdet på hjemmesidens forside 

”HT skal fodres med nedenstående, så arbejder hun med materialet” (BF). 

 Det er en kedelig forside. Der skal billede på - nu! 

 På hjemmesiden skal følgende lægges ud nu og/eller snarest: 

 Dette referat efter godkendelse. 

 Torveforslag (skitse og tekst). FJ sender til HT. 

 Prioriteringsliste vedr. budget. FJ sender til HT. 

 Historien vedrørende borde, blomster og bænke på Gorms Torv og 

omliggende plæner. EB og BF sender historien. 

 De øvrige medlemmer af Torvegruppen skal skrives ind. Det er kun FJ, 

som er noteret for øjeblikket. 

 Om mødet med Vej og Park vedr. Bløde trafikanter. BF sender et 

referat fra mødet. 

 Om, at vi nedsætter fire udvalg. FJ skriver og sender noget. 

 

10. Punkter til næste lokalrådsmøde d. 6/8 

FJ kontakter Camilla og Henrik – samt Michael Sloth og spørger, om de kan 

komme klokken ?? den 6/8 til et møde før vores egentlige lokalrådsmøde. 

HT reserverer lokale i Byens Hus. 

Punkter: 

 Planlægning af det kommende repræsentantskabsmøde. 

 Planlægning af det offentlige møde den 20/8. 

mailto:mail@jellinglokalraad.dk


 Vedtægter 

 Forretningsorden. 

 Budget -15. 

 

11. Evt. 

Intet. 

 
Referent 

Betty Friis Nielsen 

 

 

 

 


