
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd tirsdag d. 10. maj 2016 
 
Tilstede: Signe Grønvall, Karin Tarp, Stine Bo Nørgaard, John Jacobsen, Preben 
Schou og Søren Fjordside 
Afbud fra: Ib Jensen 
 
1. Dagsordenen godkendt. 
 
2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp og referent: Søren Fjordside 
 
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. 
Herunder blev det besluttet, at Stine Bo Nørgaard besætter bestyrelsesposten som 
repræsentant for ”Øvrige foreninger”, da hun er med i bestyrelsen i beboerforeningen 
på Siljeager. 
 
4. Drøftelse lokalrådets hidtidige arbejdsfelter: 
- møder med teknisk forvaltning, Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard 
- møder med andre lokalråd, herunder centerbyernes lokalråd 
- arbejdet med at påvirke Vejle Byråd, så Jelling Midtby tilgodeses 
- arbejdet i arbejdsgrupperne: Byens Torv, Handel i Jelling, Trafik og skiltning, 
Levende Midtby (kommunikation i lokalsamfundet), Verdensarven, Vejle-Billund-
banen, Lette trafikanter (rapport på hjemmesiden), Forskønnelse af Jelling (rapport på 
hjemmesiden) 
 
Konklusion på drøftelsen: 
1. Vi vil oprette en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at få taget hånd om praktiske 
forhold i byen i samarbejde med teknisk forvaltning i VK. Vi vil aftale med Camilla 
Jørgensen og Henrik Aagaard fra forvaltningen, når vi har møde med dem d. 17/5, om 
arbejdsgruppens nærmere indhold. Det er vigtigt, at arbejdsgruppens udsagn til 
forvaltningen tages alvorligt. 
2. Vi vil overveje, om nogle af arbejdsgruppernes arbejdsområder skal ændres. 
Besluttes på næste bestyrelsesmøde. 
3. På næste bestyrelsesmøde vil de nye bestyrelsesmedlemmer melde sig på de 
arbejdsgrupper, de ønsker at deltage i. 
4. Søren laver en kort beskrivelse at arbejdsgruppernes arbejdsområde, som bl.a. kan 
bruges på vores hjemmeside. 
 
5. Konstituering i Lokalrådets bestyrelse: 
Formand: Søren Fjordside 
Næstformand: Ib Jensen  
Kasserer: Signe Grønvall 
Sekretær: Søren Fjordside  
Web- og Facebook-ansvarlig: Stine Bo Nørgaard  
Repræsentant i samarbejdsudvalget for monumentområdet vælges på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
6. Generalforsamlingen d. 28/4: Evaluering af mødet 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
7. Kommende mødedatoer i 2016: 
d. 2. juni, 28. juni, 8. august, 7. september, 6. oktober, 7. november, 6. december 



Desuden afholdes møde med Camilla Jørgensen & Henrik Aagaard fra Teknisk 
Forvaltning i VK d. 17. maj. 
 
8. Jelling Lokalråd arrangerer møde med Centerbyernes lokalråd onsdag d. 31. august. 
Mødet handler om erfaringsudveksling og evaluering af centerby-projekter. 
Vi vil også drøfte en styrkelse af Centerby-samarbejdet generelt, fx gennem 
fællesmøder hvert kvartal. 
 
9. Forretningsorden for bestyrelsen: 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
10. Forslag fra Hovedkær Lokalråd om fælles App.  
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
11. Orientering om status i Levende Midtby/Kommunikation i Jelling  
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
12. Orientering om status i projekt Kulturkrigerne: 
Bjarne har lavet et forslag til reduceret projekt med 4 deltagere. Vi støtter Bjarnes 
videre arbejde med projektet. 
ULN-administrationen skal snarest afgøre, om projektet kan fortsætte resten af 2016.  
 
13. Skiltning vedr. monumentområdet/skiltning for turister i midtbyen: 
Karin har kontaktet Camilla Jørgensen 
 
14. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
15. Nyt fra lokalområdet 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
16. Nyt til hjemmesiden: 
Dette referat. 
 
17. Punkter til næste lokalrådsmøde: 
- de punkter vi ikke nåede på dette møde 
- drøftelse af lokalrådets arbejdsgrupper: arbejdsbeskrivelser m.m. 
- vælge repræsentant til Samarbejdsudvalget for Monumentområdet 
- planlægning af fælles Centerby-lokalrådsmøde 
 
18. Evt. 
 
Referent: Søren Fjordside 


