
Referat fra bestyrelsesmødet i Jelling Lokalråd mandag d. 10. august 
 
Til stede: Emily Bergstrøm, Karin Tarp, Søren Fjordside 
Afbud fra: Ib Jensen, Preben Schou, Dorthe Kirstine Madsen 
 
1. Dagsordenen godkendt 
 
2. Ændringerne i forretningsordenen vedtaget (bilag: det vedtagne forretningsorden) 
 
3. Stort og småt om sommerens forløb i Jelling: 
- Vi har i sommerens løb erfaret, at der mangler parkeringspladser til de mange 
turister. Vi vil foreslå, at der sættes gang i anlæggelse af parkeringspladsen vest for 
Anesminde. Vi noterer det som et 6. punkt til vores prioriteringsliste til byrådet. 
- Karin undersøger baggrunden for, hvorfor der er 2-timers parkering på Brugsens 
parkeringspladser. Tages op på næste møde. 
 
4. Brevet til VKs byråd godkendt med den rettelse, at et 6. punkt om parkeringen til 
turister tilføjes (se punkt 3) (bilag) 
 
5. Fra møderne med centerbyernes lokalråd d. 2/7 og 4/8: 
Møderne handlede især om kulturhuse og iværksætterhuse, som centerbyerne ønsker. 
Møderne har affødt, at der arrangeres et temamøde med byrådet d. 9. september, hvor 
centerbyernes lokalrødder præsenterer deres lokalsamfunds drømme og udfordringer i 
3 punkter.  
Vi vil præsentere følgende 3 problemområder: 

1. En smuk by til et smukt monumentområde 
2. En spændende og levende midtby 
3. At finde rundt i Jelling 

Søren laver et oplæg, som sendes til bestyrelsen til godkendelse. 
Oplægget skal være Vejle Kommune i hænde senest d. 17. august. 
 
6. Planlægning af det årlige debatmøde i efteråret: Udsættes til næste møde 
 
7. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 Vejle-Billund-banen: Intet nyt 
 Forskønnelse: Flere af arbejdsgruppens fokuspunkter er inddraget i brevet til 
  byrådet 
 Handelsliv i Jelling: Arbejdsgruppen mødes mandag d. 17. august for at drøfte 
  en kommende kampagne for udlejning af ledige butikslokaler i  
  midtbyen. Arbejdsgruppen er blevet udvidet med 4 medlemmer: Lene 
  Köhler, Søren Sørensen, Preben Schou og Bjarne Taudal 
 Byens Torv: Planen er, at VK starter anlæggelsen af skrænten her i efteråret. 
  I forbindelse med vores ønske om et vandforløb/springvand, skal VK 
  afklare, om de vil bevilge penge til driften af vand-projektet.  
 Trafik & skiltning: Intet nyt 
 Midtby-aktivitetsgruppe: Søren indkaldes snarest til et indledende møde i  
  arbejdsgruppen 
 
8. Etablering af mail-/interesseliste + brug af facebook: 
Søren har startet maillisten med pt. ca. 50 borgere på listen. 



Vi håber på og vil arbejde for, at der kommer mange borgere med på listen.  
Emily og Karin mødes d. 19/8 for at se på muligheden for at lave en Facebook-side 
for Jelling Lokalråd. Karin bliver i så fald administrator af siden med Emily som 
hjælper. 
Når Facebook-siden er klar, skrives der besked på den om, at man kan komme på 
lokalrådets mailingliste. 
 
9. Logo for Jelling Lokalråd: Udsættes til næste møde 
 
10. Nyt til hjemmesiden: 
Dette referat med bilag: 
- den justerede forretningsorden 
- brevet til byrådet 
 
11. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
 
12. Punkter til næste lokalrådsmøde 
De udsatte punkter fra dette møde 
Tilbagemelding fra mødet med byrådet d. 9/9 
 
13. Evt. 
 
Referent: Søren Fjordside 
 


