
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd onsdag d. 6. august ca. kl. 20.00 på Jelling Kro 

Referat  

 

Til stede: 

Søren Fjordside/FJ 

Ib Jensen/IJ 

Emily Bergstrøm/EB 

Herle Thomsen/HT 

Betty Friis Nielsen/BF 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

2. Opfølgning på mødet med Camilla og Henrik 

Vi skal arbejde videre med såvel Budget ’15 som ansøgning til puljemidlerne.  

 

3. Planlægning af offentligt møde d. 20/8 til nedsættelse af disse arbejdsgrupper:  

Genbrugsplads, Vejle-Billund-banen, Forskønnelse af byen, Handelsliv i 

Jelling. 

Annonce 

Oplæg godkendt, FJ sender til Jelling Ugeavis. 

Lokale 

HT har reserveret. 

Planlægge mødets gang 

IJ byder velkommen. 

FJ fortæller om de fire grupper. 

Kaffe/te og lidt kage med snak om gruppernes indhold. 

Grupperne dannes. 

IJ siger tak for i aften. 

Grupperne aftaler første møde (HT sørger for lister, hvorpå gruppedeltagerne 

kan skrive deres mailadresser, grupperepræsentanten fra Jelling Lokalråd 

administrer listen). 

 

4. Møde med byrådspolitikere valgt i Jelling og omegn 

FJ kontakter de fire lokale politikere for en uformel snak over en kop kaffe 

den 8/9-14 klokken 19.30 i Byens Hus. 

 

5. Nyt fra de eksisterende arbejdsgrupper: 

Bløde trafikanter 

 Lægger referat fra møde med Vej & Park ud på hjemmesiden. 

 Udsender pressemeddelelse om resultatet af arbejdet. 

 Holder møde primo november, hvor BN vil foreslå, at gruppen ”ligger i 

dvale” de næste par år. 

Byens Torv 

”Ligger i dvale”. 

Trafik & skiltning 

IJ indkalder medlemmer fra Jelling til et møde. 

 

6. Revidering af forretningsordenen (bilag) 



Det udsendte og d.d. kommenterede bilag sendes til rådets medlemmer til 

gennemlæsning. 

Materialet kommenteres kort mundtligt og vedtages på næste lokalrådsmøde. 

 

7. Revidering af vedtægterne: Den første drøftelse. 

HT, EB og BN finder nedslagspunkter i de eksisterende vedtægter inden næste 

møde.  

Materialet udsendes som bilag til mødet. 

 

8. Siden sidst og indkomne e-mails & post. 

 Det har været en stille postperiode. Hvad der er kommet til BN er 

videresendt til rådsmedlemmerne. 

 HT har lavet en mere indbydende forside med fotos og appetitvækkere.  

 HT og BN mødes for at tjekke, om bl.a. kontaktadressen fungerer. 

 

9. Første ideer til mødet med repræsentantskabet i efteråret 

 Fra arbejdsgrupperne. 

 Fra bestyrelsen. 

 Fra samarbejdet med Vejle Kommune. 

Mødeafviklingen aftales på næste møde i lokalrådet. 

 

10. Logo for Jelling Lokalråd 

God ide. 

Vi tænker over, hvilket, lavet af hvem m.m. til næste møde. 

 

11. Nyt til hjemmesiden 

 Referat fra dette møde. 

 Referat fra møde mellem Bløde trafikanter og Vej & Park. 

 

12. Hvad skal meldes ud til repræsentantskabet? 

 BN sender: 

o Annonce til mødet den 20/8-14. 

o Pressemeddelelse omhandlende de fire arbejdsgrupper. 

 

13. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 Mødet er den 8/9-14 klokken 19.30 i Byens Hus (begyndende med kaffe 

med lokalvalgte politikere).  

(HT reserverer lokale). 

o Forretningsorden (bilag udsendt primo august). 

o Vedtægter (bilag følger mødeindkaldelsen). 

o Efter 20/8 – hvor står vi nu? 

o Forberede repræsentantskabsmødet. 

o Puljesøgning 

 En drøftelse af perspektiver. 

 

14. Evt. 

Intet. 

 
6/8-14 

Betty Friis Nielsen 


