
Referat fra 
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd onsdag d. 8. okt. kl. 20.00 i Byens Hus  
 
Til Stede:  
Emily Bergstrøm (EB) 
Søren Fjordside (FJ) 
Betty Friis Nielsen (BN) 
Ib Jensen (IJ)  
 
Afbud: 
Herle Thomsen (HT) 
  
Forslag til dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 
 
2. Opfølgning på mødet med Camilla og Henrik 

Godt, gensidigt arbejdsmøde. 
 
3. Evaluering af mødet med byråds-politikerne 

To gode møder, som skal fortsætte efter behov. 
 
4. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

Genbrugsplads  
Gruppen vedr. genbrugspladsen undrer sig over, at den ikke har fået svar på sit 
afsendte høringssvar.  
Gruppen opfordres til at fremsender sig svar igen og spørge, hvornår man kan 
forvente svar. 
Vejle-Billund-banen  
Arbejdsgruppen vedr. Vejle-Billundbanen har lavet et høringssvar med to 
løsningsforslag til Jelling by.  
IJ sender disse til Jelling Lokalråd. Sendes senere til Banestyrelsen. 
Forskønnelse 
Forskønnelsesgruppen skal på tur til Gadebanden i Give 9/10-14. 
Handelsliv i Jelling 
Skal holde møde med udefrakommende inspiration. I første omgang bliver der et 
møde med Camilla Jørgensen m.fl. fra Vejle Kommune, som bl.a. skal orientere 
om udviklings- og udbygningsmulighederne for handelen i Jelling. Herefter er det 
planen at afholde et møde med byudviklingschefen i Ølgod. 
Bløde trafikanter 
Intet nyt. 
Byens Torv 
Intet nyt. 
Trafik & skiltning 
FJ indgår i arbejdsgruppen og indkalder til et møde. 

 



5. Planlægning af mødet med repræsentantskabet d. 28/10 
Velkomst ved formanden. 
Grupperne laver 5-7 minutters fremlæggelse i rækkefølge som under punkt 4. 
Der er tid til spørgsmål/kommentarer efter hver fremlæggelse. 
BN sender reminder til repræsentantskabet to dage før mødet. 
HT reserverer lokalet. 
FJ aftaler servering med Byens Cafe. 
Lokalrådet mødes klokken 19.00, mødet begynder klokken 19.30. 
 

6. Modtagelse af ny-tilflyttede borgere i Jelling 
Udsættes. 
 

7. Revidering af vedtægterne: næste skridt 
EB og BN fremlægger ændringsforslag på januarmødet. 

 
8. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 EB og BN repræsenterede Jelling Lokalråd ved et møde omhandlende Mytisk 
Kunst på Gorms Torv m.m. under Vikingemarkedet 2015. Jelling Lokalråd 
bakker op om ideen, men har gjort klart, at rådet ingen penge har at støtte 
med. 

 Jelling Lokalråd er inviteret til opsamling på Turisme workshoppen den 20/5 
2014. Mødet er den 3/11. FJ, IJ, EB og BN tilmelder sig. 

 
9. Logo for Jelling Lokalråd 

Udsættes. 
 

10. Nyt til hjemmesiden 
Dette referat. 

 
11. Hvad skal meldes ud til repræsentantskabet? 

BN sender reminder to dage før mødet d. 28/10. 
 

12. Punkter til næste lokalrådsmøde 
Hvad vi ikke nåede på oktobermødet. 
 

13. Evt. 
Intet. 

 
Næste møde i Jelling Lokalråd er torsdag den 27/11 klokken 18.00-19.30. 
Herefter indtager lokalrådet et lille juletraktement i Byens Cafe. 
HT reserverer mødelokalt. 
EB aftaler menu med Byens Cafe. 
 

Referent  
08.10.2014 

/Betty 

 
 


