
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 8. sept. kl. 19.30 hos Emily Bergstrøm 

 

Til Stede:  

Emily Bergstrøm (EB) 

Herle Thomsen (HT) 

Søren Fjordside (FJ) 

Betty Friis Nielsen (BN) 

 

Afbud: 

Ib Jensen (IJ)   

 

Dagsorden/referat: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

2. Møde med byråds-politikerne 

FJ sender mail og beder dem udmelde en dato sidst i september/først i oktober 

klokken 20.00 eller 20.30. 

 

3. Evaluering af offentligt møde d. 20/8  

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

Godt møde med alle arbejdsgrupper nedsat. 

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

a. Genbrugsplads 

Høringssvar afsendt, bliver behandlet. 

b. Vejle-Billund-banen 

Møder og undersøgelser i gang. 

c. Forskønnelse 

Godt i gang, skal på byvandring med Gadebanden i Give den 9/10-14. 

d. Handelsliv i Jelling 

I gang og har opsat mål. Har nedsat en Inspirations- & Rådgivningsgruppe, 

som skal komme med gode ideer til arbejdsgruppen. Første møde med 

I&R er d. 15/9 

EB og IJ opfordres til at deltage i I&R-møderne.  

e. Bløde trafikanter 

Næste møde 3/11-14. 

f. Byens Torv 

Afventer Vejle Kommunes budgetlægning 

g. Trafik & skiltning 

IJ fraværende, derfor intet til referat. 

 

5. Søgning på pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader m.m. (Ministeriet for by, 

boliger og landdistrikter): hvor står vi og hvad er mulighederne? 

Arbejdsgruppen Handel i Jelling behandler materialet på et kommende møde og 

kommer med et udspil, som kan medtages til mødet d. 8/10, hvor vi drøfter det 

med Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen. 

 

6. Planlægning af mødet med repræsentantskabet i efteråret 



Mødet finder sted tirsdag den 28/10-14 klokken 19.30 i Byens Hus.  

HT reserverer lokale.  

Det er Jelling Lokalråds medlemmer af arbejdsgrupperne, som sørger for at 

invitere gruppemedlemmerne til repræsentantskabsmødet!!! 

Aftenens indhold: 

 Arbejdsgrupperne præsenteres og en repræsentant fra hver gruppe 

fortæller, hvad gruppen har beskæftiget/fortsat vil beskæftige sig med. 

Den, som præsenterer, behøver ikke være medlem af Jelling Lokalråd. 

Max. 5 minutter tildeles hver gruppe. 

 Spørgsmål til grupperne. 

 Kaffe og kage. 

Når dette referat er godkendt, sender BN indbydelse ud til repræsentantskabet. 

 

7. Modtagelse af ny-tilflyttede borgere i Jelling 

EB redegjorde for ideen. Den er god.  

EB kontakter Egtved Udviklingsråd for at høre, hvad velkomstposen rummer, og 

hvorledes man helt konkret byder velkommen og giver posen.  

 

8. Revidering af forretningsordenen (bilag) 

Forretningsordenen er vedtaget. 

 

9. Revidering af vedtægterne: Den første drøftelse 

HT, EB og BN arbejder videre med at forenkle de eksisterende vedtægter. 

Repræsentantskabet omdefineres.  

 

10. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 Indkomne mails: 

o Nyhedsbrev Lokalsamfund i Vejle 

o Reminder vedr. Hærvejsmøde/Hærvejsnyt 

o Klimatilpasningsplan 

o Vedligeholdelse af grønne områder 

 Sendte mails: 

o Brev til politikere samt Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen 

o Mailudveksling ang. hjemmesiden 

o Høringssvar vedr. Affaldssorteringsplan 

 

 

11. Logo for Jelling Lokalråd 

Udsættes. 

 

12. Nyt til hjemmesiden 

 HT giver password til EB. 

 HT kontakter Barbara Less for et brush-up kursus i Bricksite til HT, EB og 

BN. 

 HT sender svar til KSC. 

 Dette referat lægges ud efter godkendelse fra alle. 

 Navne på deltagere i de nye arbejdsgrupper (send dem til HT nu), 

kontaktpersonen anføres med mailadresse. 

 Dato for repræsantskabsmødet. 



 Om FLEXTUR. 

 

13. Hvad skal meldes ud til repræsentantskabet? 

Dato og indhold i repræsentantskabsmødet (se punkt 6) meldes ud via mails af 

BN. 

 

14. Punkter til næste lokalrådsmøde 

Evaluering af møde med Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen  

Planlægning af repræsentantskabsmødet 

Faste punkter. 

 

15. Evt. 

Intet. 

 

Næste møde er den 8/10 klokken 19.30 i Byens Hus (HT står for reservering af lokal). 

Aftenens første time er forbeholdt møde med Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen. 

 
2014.09.08 

Betty Friis Nielsen 

referent 


