
Referat bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd torsdag d. 8. oktober 2015 
 
Til stede: Ib Jensen, Dorthe Madsen, Karin Tarp og Søren Fjordside 
Afbud fra: Emily Bergstrøm og Preben Schou 
 
 
1. Dagsordenen godkendt. 
 
2. Vores reaktion på manglende bevilling til Jelling i 2017 
Vi er som lokalråd meget uforstående overfor og frustrerede over, at der ikke er afsat penge 
til fortsættelse af renovering af Jelling Midtby i 2016-budgettet.   
Vi har besluttet, at vi vil henvende os til VAF for at udtale os om det. Ib kontakter Leif Baun 
om det. Bedste tidspunkt for samtalen er torsdag d. 15. oktober om formiddagen. 
 
3. Møde med politikere 
Vi har møde med Jens Ejner Christensen og Birgitte Vind d. 21. okt. kl. 17.00 
 
4. Planlægning af det årlige debatmøde d. 3/11 kl. 19.30 på Jelling Kro 
Vi har følgende punkter for mødet:  

1. Om mødet med Vejle Byråd (Preben) 
2. Skateranlægsprojektet (Karin kontakter forældregruppen) 
3. Projekt Handel i Jelling (Søren og Dorthe) 
4. Sidste nyt om udviklingen i Jelling v. Camilla Jørgensen 

Ib byder velkommen og præsenterer lokalrådsmedlemmerne. 
PR i Ugeavisen, på hjemmesiden, på vores Facebook-side og på Facebook-siden ”Det sker i 
Jelling”. Søren laver annonce til Ugeavisen. 
 
5. Trafik: 
- 2-timers parkering ved SuperBrugsen: Karin orienterede om et møde med uddeler Henrik 
Werge. Han anbefaler, at vi afventer og ser, hvordan parkeringsforholdene bliver, når alle 
parkeringspladser i midtbyen er etableret. 
- Trafikken i forbindelse med sivevej: 
Søren skriver for lokalrådet til Camilla, Henrik og Gitte Fuhr. Vi opfordrer dem til at sikre 
de fodgængere, som skal krydse sivevejen ud for vest-indgangen til Byens Hus for at komme 
over på parkeringspladsen. 
Desuden beder vi dem også ændre trafikforholdene på Runevej, så der åbnes for trafik i 
begge retninger ved Faktabygningens sydside. Reglerne blev i sin tid lavet for at regulere 
færdslen for de lastbiler, som kom med varer til Fakta. Det bliver efter vores opfattelse 
fremover ikke brug for de restriktive færdselsregler i den pågældende passage.  
 
6. VKs nye renovationsordning (Preben): Udsættes 
 
7. Lokalrådets facebook-side:  
Siden er kommet godt i gang, og mange borgere har ”liked” siden. 
 
8. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 Vejle-Billund-banen: Afventer næste høringsrunde 
 Forskønnelse: Nedlægges. Lokalrådet følger op på arbejdsgruppens rapport. 



 Handelsliv i Jelling: Har netop afsluttet en spørgeskemaundersøgelse om Jelling-
 borgeres ønsker til butikslivet i byen. Resultatet af undersøgelsen er lagt på vores
 Facebook-side, og skal lægges på vores hjemmeside.  
 I november startes kampagnen for udleje af ledige butikslokaler i midtbyen. Der er 
 ved at blive udfærdiget et kampagnemateriale på Jelling Bogtrykkeri. Desuden 
 mødes arbejdsgruppen med Lene Lawaetz og Marit Rosenkilde fra Vejle Kommune 
 for at hente inspiration til kampagnen. 
 Byens Torv: Arbejdsgruppen sender ansøgning til Jelling Sparekassefond for at få 
 støtte til vandforløb/springvand på torvet.  
 Teknisk Forvaltning går i gang med planlægningen af 1. etape af torvet i uge 43. 
 Trafik & skiltning: Afventer mødeindkaldelse fra Camilla Jørgensen. 
 Levende Midtby: Havde første møde midt i september. Masser af ideer blev drøftet.  
 Arbejdsgruppen undersøger også, om arbejdet med ”Vi planlægger i fællesskab” kan 
 styrkes. Næste møde i uge 43-44. 
 Efter første møde består arbejdsgruppen af Ole Grangaard, Emily og Søren. 
 
9. Logo for Jelling Lokalråd: Karin og Emily arbejder på sagen. 
 
10. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
Deltagelse i konference om midtby & handel i Silkeborg d. 5/11: Pren og Søren deltager 
Invitation til fælles lokalrådsmøde d. 3/11 i Gadbjerg: Vi er desværre forhindret i at deltage 
pga. vores debatarrangement samme aften. 
 
11. Nyt til hjemmesiden + facebook 
- Dette referat 
- Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om Jelling-borgeres ønsker til butikslivet i byen 
På hjemmesiden slettes Forskønnelsesudvalget. Til gengæld oprettes Levende Midtby som 
arbejdsgruppe. 
Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner? 
- Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om Jelling-borgeres ønsker til butikslivet i byen 
 
12. Bestyrelsesmødedatoer:  
mandag d. 16/11 kl. 19.00 
mandag d. 14/12 kl. 17.30 – herefter julefrokost 
Begge møder foregår på kroen.  
 
13. Punkter til næste lokalrådsmøde:  
Evaluering af debatmøde og møde med politikere 
 
14. Evt. 
Nyt fast punkt på dagsordenen: Nyt fra lokalområdet. 
 
 
Referent: Søren Fjordside 


