
Bestyrelsesmøde/Referat i Jelling Lokalråd tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 20.00   

 

Til stede: Ib Jensen, Søren Fjordside, Emily Bergstrøm, Betty Friis Nielsen 

Afbud: Herle Thomsen. 

Til stede under punkt 2-3: Jørgen Juul og Lise Lind. 

 

Forslag til dagsorden/referat: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

2. Proceduren ved gennemførelsen af vedtægtsændringerne – Jørgen Juul 

deltager ved pkt. 2 og 3. 

 Lise og Betty laver indbydelse til repræsentantskabet og sender den 18/3. 

Af brevet skal det tydeligt fremgå, at bestyrelsen ønsker at 

repræsentantskabet skal ud af vedtægterne og erstattes af arbejdsgrupper 

samt offentlige debatmøder. 

 Desuden skal det gøres klart, at hvis et repræsentantskabsmedlem ikke kan 

deltage i det orienterende møde om vedtægtsændringer, skal medlemmet 

senest den ¼-15 ved en mail tilkendegive ved et ”ja” eller ”nej”, om man 

er for eller imod vedtægtsændringerne. 

 Den synoptiske fremstilling af vedtægterne skal medsendes indbydelsen, 

og steder, hvor der er ændringer skal markeres med farve. 

 Repræsentantskabsmødet den 9/4-15 i Byens Hus får følgende dagsorden: 

a. Velkomst og valg af dirigent og referent 

b. Vedtægtsændringer. 

c. Eventuelt. 

 

3. Praktisk gennemførelse af generalforsamlingen (se vedlagte 

dagsordensforslag) og mødet med repræsentantskabet d. 9/4. 

Ib, Søren, Emily og Betty fordeler beretningen imellem sig. Søren laver 

beretningen med fordelingen på. 

Andet praktisk i forbindelse med de 2 møder. 

Intet.  

 

4. Vedtægtsændringer til endelig godkendelse i bestyrelsen (bilag tilsendt fra 

Betty) 

Godkendt. 

 

5. Årsrapport og regnskab 2014 – endelig godkendelse (bilag) 

Godkendt. 

 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

a. Genbrugsplads 

Intet. 

b. Vejle-Billund-banen 

Intet. 

c. Forskønnelse 

Der planlægges med et offentligt møde i maj-juni, hvor gruppen 

fremlægger arbejdets resultater. 



d. Handelsliv i Jelling 

Arbejdsgruppen og I&R-gruppen havde et møde d. 4/3 med oplæg om 

mulighederne for at styrke handelen i Jelling ved Bodil Øllgaard og 

Marit Rosenkilde, Vejle Kommune. Helt centralt for byens handelsliv 

er, at de ledige lokaler i Faktabygningen og Sparekassen udlejes, og 

det blev anbefalet at Ole Ballegaard og Sparekassen indgår i et snævert 

samarbejde om det. 

e. Byens Torv 

Der tegnes og måles af Vejle Kommune og Rambøll. 

f. Trafik & skiltning 

Vejle Kommune (Teknik & Miljø) har indkaldt til et møde sidst i april. 

 

7. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

Er videresendt til lokalrådets bestyrelsesmedlemmer. 

 

8. Nyt til hjemmesiden 

 Referat fra dette møde, samt mødet i februar. 

 Synoptisk opstillede vedtægter og ændringer (med en forklaring om 

baggrunden på hjemmesidens forside og et link til opstillingen). 

 Bilag til ovenstående. 

 

9. Hvad skal meldes ud til repræsentantskabet? 

Indbydelse til mødet den 9/4-15 klokken 19.30 i Byens Hus.  

Med vedhæftet fil af de synoptisk opstillede vedtægter & ændringer, samt 

bilag hertil.  

 

10. Evt. 

Intet. 

 

 
Referent 17.03.2015 – Betty Friis Nielsen 

 


