
Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd torsdag d. 15. jan. kl. 20.15 på Jelling Kro 
Til stede: Ib Jensen, Søren Fjordside, Emily Bergstrøm, Betty Friis Nielsen 
Afbud: Herle Thomsen  
 
Forslag til dagsorden/referat: 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt. 

 
2. Opfølgning på mødet med Camilla og Henrik 

Jelling Midtbyplan  
a. Kort om ansøgningen om pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader 

 (Ministeriet for by, boliger og landdistrikter).  
Ansøgningen blev ikke imødekommet. Camilla Jørgensen gør opmærksom 
på, at der kan søges til byfornyelsespuljen (”byomdannelse”) først i april. 
Egtved har bl.a. brugt af den til midtbyen, ligeledes har 
Vejle/Nørremarken brugt midler herfra. 

b. Anlægsprojekter i Jelling i 2015 (sagen er behandlet af Vejle byråd den 
17.12.2014, se Bilag A) 
• Krydset Bredager/Skovgade/Amhøjvej: Forbedring af trafikforholdene 

i krydset for de lette trafikanter. Krydset ligger ved Bredagerskolen, og 
er dermed et trafikknudepunkt for skolebørn. Anlægsoverslag for 1. 
etape 1,0 mio. kr.  

• Sivegade syd om byens hus. Forbindelsesvej mellem 
parkeringsområder omkring byens hus. Anlægsoverslag 0,5 mio. kr.  
o Jelling midtby: Teknik & Miljø går i dialog med lokalrådet om 

ønsker til indretning af torvefunktionen, herunder legeplads, 
parkeringsplads syd for byens hus, belægning mv. Anlægsoverslag 
1,500 mio. kr. + evt. medfinansiering fra statspulje.  

o Søren Fjordside indkalder arbejdsgruppen vedr. Byens Torv til et 
internt møde. 

o T & M i Vejle Kommune arbejder videre med projektet. 
o Efter uge 7 indkaldes til et fællesmøde, hvori rådgiver også 

deltager. 
 

3. Revidering af vedtægterne 
Betty kontakter Give og Egtved for at høre om deres erfaringer med opstilling 
og valg til bestyrelsen. 

 
4. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

a. Genbrugsplads 
Intet. 

b. Vejle-Billund-banen 
Afventer. 

c. Forskønnelse 
Arbejder frem mod konkrete iagttagelser og forslag. 

d. Handelsliv i Jelling 
Arbejdsgruppen skal have møde i denne måned. 



Arbejdsgruppen og Inspirations- & Rådgivningsgruppen afholder 
møde med Bodil Øllgaard og Marit Rosenkilde fra Vejle Kommune d. 
4. marts. Temaet for mødet er: Jelling som handelsby – muligheder og 
udfordringer” 

e. Byens Torv 
Arbejdsgruppen indkaldes snarest i forbindelse med, at der nu skal 
gang i projektering af Byens Torv. 

f. Trafik & skiltning. 
Lokalgruppen mødes i januar måned.  

 
5. Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe vedr. overordnede stisystemer? 

Venter til efter generalforsamlingen.  
Betty giver Søren German besked om beslutningen. 

 
6. Modtagelse af ny-tilflyttede borgere i Jelling 

Udsat. 
 

7. Vejle Kommunes lokalråds-aktiviteter + vores deltagelse i Centerbyernes 
lokalrådsmøde d. 28/1 
Søren og Betty deltager i mødet den 28/1.  

 
8. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

Herle har videresendt indkomne mails fra hjemmeside adressen til Jelling 
Lokalråd. 

 
9. Logo for Jelling Lokalråd 

Afventer Margrethe Ellegaards udspil. 
 

10. Nyt til hjemmesiden 
• Dette referat. 
• Dato for generalforsamlingen, som bliver torsdag den 23/4 klokken 19.30. 

på Jelling Kro. 
 

11. Hvad skal meldes ud til repræsentantskabet? 
Dato for generalforsamlingen, som bliver torsdag den 23/4 klokken 19.30. på 
Jelling Kro. 

 
12. Punkter til næste lokalrådsmøde 

• Vedtægter.  
På denne mødet 15/1-15 har bestyrelsen markeret nogle steder med blå 
markering. Kik godt på dem – og vurder i det hele taget med et ”juridisk 
øje”. 

• Hvad skal medtages i beretningen til Vejle Kommune og 
generalforsamlingen? (Betty sender nogle referatpunkter til Søren, som 
laver et oplæg). 

 
13. Kommende mødedatoer 

Onsdag den 18/2-15 klokken 20.00-22.00 hos Ib Jensen. 
Tirsdag den 17/3-15 klokken 20.00-22.00 hos Herle Thomsen. 

 



14. Evt. 
Intet. 

Referent	26.2.2016	–	Betty	Friis	Nielsen	

 
 

 
 


