
Referat fra Bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 26/5-15 

Afbud: Preben 

Tilstede: øvrige 

 

Ad 1. - Godkendelse af dagsordenen 

- Dagsorden er godkendt. 

 

Ad 2. – Opfølgning på mødet med Camilla og Henrik 

-Dorthe vil tage en uformel snak med Ole Ballegård om hans tanker omkring udlejning til butikker. 

Jakob, Dorthe og Søren vil snakke med VAF journalist om arrangement vedrørende udlejning af 

butikslokaler. 

 

Ad. 3. – Søren udarbejder brev til økonomiudvalget vedr. budget 2016 – sendes aug. 

 

Ad. 4. –Drøftelse og beslutning vedr. prioriteringslisten for Jelling midtby 

- Lokalrådets prioritering af tiltag i midtbyen: 

- færdiggørelse af Byens Torv 

- randbebyggelsen mellem Stationsvej og Faktabygningen 

- Mølvangvej-krydset 

- renovering af Stationsvej og pladsen foran Runecentret 

- forskønnelse af indfaldsvejene til Jelling 

 

Ad. 5 – Etablering af mail / interesseliste + brugen af facebook 

– pkt. udsættes til næste møde 

 

Ad. 6. – Nyt fra arbejdsgrupperne: 

Vejle – Billund banen: Intet nyt 

Forskønnelse af Jelling: 

Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen tager forslaget om træer og belysning op med Vej & Park i VK, så der 

kan ske noget på det område. 



Nogle af forskønnelsesudvalgets forslag kræver nye bevillinger fra VK. Vi må afvente budgetlægningen. 

Camilla Jørgensen har orienteret os om mulighederne for at søge fonde til forskønnelsen. 

Handelsliv i Jelling:  

Laver offentlig arrangement på Jelling Kro d. 18/6, hvor vi vil orientere om mulighederne for at etablere 

butik i Jelling. Vi laver det i samarbejde med de, der har lokaler til leje i midtbyen. Spinderihallerne, 

iværksætterholdet på Campus og Vejle Erhvervsudvikling inviteres til at deltage. 

Dorthe og Søren har snakket med en VAF-journalist (Vibeke Oxfeldt), som vil skrive om initiativet i 

Ugeavisen og VAF. 

Byens Torv: 

VK tegner lige nu på torvet, og projekteringen af torvet starter i efteråret og færdiggøres i 2016, hvis der 

bevilges penge til det i budget 2016.  

Lokalrådet vil søge penge til et vandforløb ved Sparekassefonden og evt. også ved festivalen. 

Trafik og skiltning: 

Arbejdsgruppen er kommet med forslag til skiltning. VK har lovet at forbedre skiltningen inden 

turistsæsonen starter. Se vedlagte dokument med forslag. Det der står med grøn skrift vil blive sat i gang 

nu. 

 

Ad. 7 – Overvejelser om nye arbejdsgrupper bl.a. vedr. : overordnede stisystemer og Midtby aktivitetsgr. 

– udsættes til næste møde 

 

Ad. 8 – Forretningsordnen skal justeres og vedtægterne renskrives 

- Udsættes til næste møde 

 

Ad. 9 – Siden sidst og indkomne mails og post 

- intet nyt 

 

Ad. 10 – Logo for Jelling lokalråd 

– Søren kontakter Margrethe Ellegård 

 

Ad. 11 – Nyt til hjemmesiden 

– Betty vil gerne forsætte arbejdet med hjemmesiden – Emily er kontakten til Betty 

 



Ad. 12 – Punkter til næste Lokalrådsmøde 

- Se udsatte punkter 

 

Ad. 13 – Mødedatoer: 

22/6-15 kl. 19 eller 20 på Kroen 

10/8-15 kl 19 eller 20 i Byens hus 

Refr. Karin 

  

 

 

 


