
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 14. december 2015 
 
1. Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Kommende møder med politikere: 
Vi afholder møde med Birgitte Vind og Jens Ejner Christensen mandag d. 18. januar 
2016 i Byens Hus. På mødet deltager også Conny Bæk Hansen, Niels Kjærgaard og 
Søren Mols. 
Formålet med mødet er at lave en strategi for, hvordan der kan blive afsat penge til 
renoveringen af Jelling Midtby i Vejle Kommunes budget 2017. 
 
3. Forslag til emner til ansøgning til Vejle Kommunes pulje for centerbyerne: 
Der er i budget 2016 afsat 500.000 kr. til udvikling i kommunens 4 centerbyer.  
Af den pulje vil vi søge 187.500 kr. til en koordinator for det projekt, som Handel i 
Jelling har sat i gang for at udleje Fakta-lokalet (se mere pkt. 8) 
 
4. Sidste nyt om sagen om varmeværket, legepladsen og Verdensarven: 
Vi har nedsat et Verdensarv-udvalg, som skal søge indsigt i de regler, der er omkring 
monument-området og Verdensarven. Udvalget består af Viggo Friis Sørensen, 
Preben Schou og Søren Fjordside. Udvalget holder møde med Henrik Aagaard d. 9. 
januar. 
 
5. Status på vores hjemmeside, referater m.m. 
Emily og Karin har fået et kursus i, hvordan hjemmesiden fungerer, og nu er den 
blevet opdateret og kører normalt. 
Der er tekniske problemer med at få vores nye logo på hjemmesiden. Emily kontakter 
Betty Friis for at få ideer til, hvem der kan hjælpe os med at løse problemet. 
 
6. Planerne for Byens Torv 
Lars Nørgaard, Kristian Jørgensen og Søren Fjordside fra torvearbejdsgruppen havde 
d. 4/12 et møde med Gitte Fuhr og Camilla Jørgensen om planerne for Byens Torv. 
 
Der er i budget 2015 godt 1,3 mio. kr. tilbage til brug på Byens Torv. Det færdige torv 
koster ca. 3,5 mio. kr. at anlægge i et materiale, der svarer til kvaliteten af 
belægningen på Gorms Torv og rundt om Byens Hus. 
Torvet vil derfor blive færdiggjort i 2 etaper. Første etape til 1,3 mio. kr. bliver 
opbygningen af skrænten mod vest, flydebænken mod syd og nogle borde-bænke-
enheder, som kan flyttes, når etape 2 skal realiseres (se skitsetegning af torvet på 
lokalrådets hjemmeside). 
Gitte Fuhr laver nogle præcise tegninger af torvet, som skal bruges til udbud af 1. 
etape. 1. etape er færdig til sommerferiens start. Vi har pointeret vigtigheden af, at 
dette forløb ikke forsinkes, så torvet ikke er en byggeplads i turistsæsonen. 
 
Sparekassefonden har bevilget 100.000 kr. til et vandprojekt, så det er stadigvæk en 
mulighed, når 2. etape skal sættes i gang. 
 
7. Trafik: 
Skovgade-Bredager-krydset: Vi vil tage den mangelfulde sikkerhed for cyklister op 
på mødet med Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard i januar. 
Vi vil også drøfte uhensigtsmæssig parkeringen på sivevejen ved Byens Hus. 
 



8. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 Vejle-Billund-banen: Vi ser positivt på, at der bliver lavet en VVM- 
  redegørelse for banelinjen over Gadbjerg. 
 Handelsliv i Jelling: Den store udfordring for gruppen er at udleje Fakta- 
  lokalet. Derfor har gruppen startet et projekt, som er inspireret af  
  Fabrikanterne i Vejle, hvor der både er værksteder og butikker i  
  lokalet. (se mere pkt. 3) 
 Byens Torv: se pkt. 6 
 Trafik & skiltning: Dorthe og Ib kontakter Camilla for et møde om trafik og 
  skiltning mhp. den kommende turistsæson. 
 Levende Midtby: Undersøger muligheden for optimering af den lokale  
  kommunikation via nettet og i Ugeavisen. Udvalget søger ca. 8000 kr. 
  i Strakspuljen for at få et kommunikationsfirma fra Århus til at give os 
  en vurdering af vore muligheder for at forbedre den lokale   
  kommunikation. 
 Verdensarven: se pkt. 4 
 
9. Bemærkninger fra brugerundersøgelse Handel i Jelling/Jakob Andresen (bilag) 
Udsættes til næste møde. 
 
10. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
Vejle Kommune møde (ULN) i Vingsted 14. januar 2016: Søren deltager i mødet. 
 
11. Kommende møde med Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen:  
Onsdag d. 27/1 kl. 19.00 på Jelling Kro. 
 
12. Kommende mødedatoer for lokalrådet: 27/1, 2/3, 7/4 og 28/4 (generalforsamling). 
 
13. Nyt til hjemmesiden + facebook: Dette referat. 
Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: 
Siden om Jelling på Vejle Kommunes hjemmeside + vores nye logo. 
 
14. Punkter til næste lokalrådsmøde: 
- Mødet med Camilla og Henrik 
- Årsrapport og årsregnskab 
- Forberedelse af generalforsamlingen 
 
15. Evt. 
 
Referent: Søren Fjordside    
 


