
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd torsdag d. 7. april 2016 
 
Tilstede: Ib Jensen, Karin Tarp, Dorthe Madsen og Søren Fjordside 
Afbud fra: Preben Schou og Emily Bergstrøm 
 
1. Dagsordenen godkendt. 
 
2. Møder med politikere: 
Vi har haft nogle gode og konstruktive møder med forskellige politikere fra Vejle 
Byråd. Møderne har haft til formål at gøde jorden for, at Jelling Midtby bliver 
tilgodeset med en bevilling i budget 2017. Ved møderne har Niels Kjærgaard, Conny 
Bæk Hansen og Søren Mols deltaget.  
Lokalrådet har formuleret et brev til byrådet, hvor vi fortæller, hvad der presser sig 
mest på at blive lavet færdig i midtbyen. Brevet kan ses på hjemmesiden. 
 
3. Generalforsamlingen d. 28/4:  

• Dagsorden, årsrapport m. bilag og stemmesedler: Søren kopierer  
• Beretning: Vi fordeler beretningen mellem os på denne måde: 

- Arbejdet i det politiske område ! Ib 
- Handel i Jelling + Kulturkrigerne ! Dorthe 
- Kommunikation ! Karin 
- Torv og midtby ! Søren  
- Møder, bl.a. med Centerbyerne og med Henrik og Camilla ! Preben 

• Dirigent: Lokalrådet foreslår Niels Barkholt som dirigent  
• Besked til foreninger om generalforsamlingen: Søren sender mail til 

foreninger. 
• Kandidater til bestyrelsen: Vi spørger borgere i byen 

 
4. Skiltning vedr. monumentområdet: 
- Søren Mols og Søren F har været til møde i forvaltningen om muligheden for at 
opstille 4 skilte ved indgangen til Jelling, som fortæller, at man kommer til 
Verdensarvsbyen Jelling. Det er skilte i stil med seværdigheds-skiltene på 
motorvejen.  
Det skal godkendes af Vejdirektoratet, og det kræver et meget velbearbejdet forslag 
fra forvaltningen, hvis det skal lykkes. Forvaltningen vil udarbejde et forslag, som de 
tror kan godkendes, evt. som en forsøgsordning. 
- Skiltning for turister i midtbyen: Karin og Dorthe vil snakke med Camilla for at få 
gang i processen, så vi kan få en god, smuk og klassisk skiltning i midtbyen til 
vejledning af turister. Skiltningen i bl.a. York i England kan være inspiration. 
 
5. Orientering om status i projekt Kulturkrigerne: 
Der er prøve-åbningsdage d. 9. og 10. april i Faktalokalet. 
Der er en del interesserede i projektet, som også deltager i prøvedagene.  
Omkring d. 1. maj skal forvaltningen i ULN i Vejle Kommune tage stilling til, om 
projektet skal fortsættes resten af året. Det er fortsat målet, at Kulturkrigerne åbner 
værksteder og butik i første halvdel af juni. 
 
6. Orientering om status i Levende Midtby/Kommunikation i Jelling  
Arbejdsgruppen har fået udarbejdet en rapport om muligheder for kommunikation i 
lokalsamfundet Jelling. Rapporten ligger på hjemmesiden. 



Arbejdsgruppen har desuden haft et møde med Kommunikationschef i Vejle 
Kommune, Sonja Hansen, og der følges op med et møde med Peter Sepstrup fra 
ULN-forvaltningen og Sonja Hansen. 
Desuden afholder gruppen et møde med Mogens Christensen, Per Falborg og Conny 
Bæk Hansen, som skal give deres bud på, hvordan en optimeret og tidssvarende 
kommunikation kan udformes. 
 
7. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 Vejle-Billund-banen: Intet nyt 
 Handel i Jelling: Se pkt. 5 
 Byens Torv: Torvegruppen og lokalrådet havde besøg af stadsarkitekt, Lisbet 
  Wolters, og vi havde en god dialog om skabelsen af en smuk og  
  levende midtby. Der blev snakket en del om torvet, som man begynder  
  renoveringen af i efteråret. Det affødte, at torvegruppen har formuleret 
  en up-to-date beskrivelse af torvets elementer. Beskrivelsen er  
  godkendt af lokalrådet og ligger på hjemmesiden. 
 Trafik & skiltning: Ingen aktivitet pt. 
 Levende Midtby: Se pkt. 6 
 
8. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
Fra årsmødet i ULN i Vingsted 6. april 2016: Karin og Søren deltog. Det bedste ved 
mødet var inspiration fra de andre centerbyer, og vi foreslog for dem, at det 
kommende centerby-lokalråds-samarbejdsmøde, som afholdes i Jelling, bliver i 
august, hvor vi vil evaluere de projekter, som kommunens centerby-midler har sat 
gang i. 
 
9. Nyt fra lokalområdet 
Vi har fået henvendelse fra en borger om store problemer med vand på cykelstien på 
Ringvejen og bilkørsel på gang-/cykelsti. 
Vi vil snakke om det med Camilla og Henrik fra Teknisk Forvaltning på næste møde 
med dem.  
 
10. Nyt til hjemmesiden: 
- dette referat 
- brev til byrådsmedlemmerne 
- beskrivelse af indholdet på Byens Torv 
- dagsorden til generalforsamlingen 
Emily og Søren snakker om, hvad der skal på Facebook-siden. 
Årsrapporten m. henvisning til bilagene på hjemmesiden sendes ud til de 130 borgere, 
der er på vores mail-liste. Ca. en uge inden generalforsamlingen udsendes 
dagsordenen til samme modtagere. 
 
11. Punkter til næste lokalrådsmøde: 
Konstituering efter generalforsamlingen 
 
12. Evt. 
 
 
Referent: Søren Fjordside 


