
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 7. sept. 2016 

 

Tilstede: Stine Bo Nørgaard, Karin Tarp, John Jacobsen, Søren Fjordside, Signe 

Grønvall, Ib Jensen og Preben Schou 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Sidste nyt om bevilling til Jelling Midtby i budget 2017: 

Vi venter spændt på resultatet af 1. behandlingen af budgettet. Offentliggøres d. 14/9. 

 

4. Evaluering af mødet med Centerby-lokalrådene d. 31. august: 

Godt at høre lidt om, hvad de andre centerbyer arbejder med. Vi nåede desværre ikke 

alle dagsordenspunkterne. 

Søren kontakter Peter Sepstrup for at snakke om mål og strategi for centerbyerne. 

Vi skal arbejde videre med integration af ny-tilflyttede borgere i centerbyerne. 

Usikkert om Egtved vil deltage i møder om det emne. 

Søren snakker med de 3 andre centerbyers lokalråd om det fortsatte arbejde. 

  

5. Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget for Monumentområdet 

John Jacobsen repræsenterede lokalrådet i et møde, som blev afholdt for en uge siden. 

John videresender referat fra mødet til lokalrådet, så snart han modtager det. 

Det var et godt møde afholdt i en positiv stemning. John fortalte om de ting lokalrådet 

arbejder med lige nu, og om lokalrådets bestræbelser på at få monumentområde og 

midtbyen til at spille godt sammen. 

Den forvaltningsplan, som lægger rammerne for brugen af monumentområdet, skal 

snart justeres. Vi vil kigge på planen og evt. komme med input til det.  

Vejle Kommune har besluttet at fastholde entre-friheden til Kongernes Jelling. 

Menighedsrådet bakker nu op om det foreslåede serienominering til Unesco-

verdensarv sammen med vikingeborgene. 

 

6. Handel i Jelling 

Søren vil inden længe invitere arbejdsgruppen + I&R-gruppen til et møde, hvor der 

informeres om de tiltag, som arbejdsgruppen har arbejdet med i det sidste års tid. På 

mødet skal drøftes, om der kan/skal tages yderligere skridt. 

På mødet vil et forslag om lejrskole fra Nikolaj Elf m.fl. blive præsenteret og drøftet. 

 

7. Trafikale forhold i Jelling 

Arbejdsgruppen har besluttet at arbejde med: 

- manglende striber/bemaling på veje og stier 

- manglende parkeringsmuligheder for busser og autocampere i Jelling 

- uhensigtsmæssig forløb af cykelstien langs Fårupvej til Fårup Sø 

- manglende gennemførelse af anbefalingerne i rapporten ”Bløde trafikanter” 

Næste møde i gruppen er d. 6/10 med deltagelse af Camilla Jørgensen, Camilla 

Mølgaard og Jane Knudsen fra VK. 

 

8. Informations- og debatmøde: ”Jelling – vores by & turisternes by” 

Peter Hummelmose, Birgitte Vind og Jens Ejner Christensen vil alle gerne deltage i 

mødet. Desuden deltager en person fra forvaltningen. 

Dato for mødet er tirsdag d. 25 . oktober kl. 19.30. 



Karin og Søren arbejder videre med planlægningen af arrangementet. 

 

9. Skiltning for turister i midtbyen 

På mødet i arbejdsgruppen ”Trafikale forhold” d. 6. oktober vil en plan for skiltningen 

blive drøftet. Karin og Signe har udarbejdet et forslag, som danner grundlag for 

drøftelsen. 

 

10. Nyt fra arbejdsgrupperne 

”Kommunikation i Jelling” arbejder med 3 ting: 

1. Elektroniske infostandere i midtbyen: arbejdet starter i november. Der deltager 

repræsentanter fra Kongernes Jelling, biblioteket, Jelling Guiden og Vejle 

Kommune i arbejdet. 

2. Lave folder med de 10 vigtigste kulturelle begivenheder i Jelling til brug for 

PR-arbejdet. 

3. Lave en hjemmeside, som også kan bruges som App. Der skal findes 

økonomi, tovholdere m.m. og det skal sikres at hjemmesiden bliver topaktuel 

og hele Jellings hjemmeside, dvs. at den skal opdateres dagligt. Arbejdet er 

gået i gang, men der forestår et stort stykke arbejde med at realisere 

hjemmesiden. 

 

Torve-arbejdsgruppen: 

Har søgt 8 fonde og puljer om støtte til vand-legeplads på torvet. 

Der skal bruges i alt 600.000 kr. til projektet, og pt. har gruppen modtaget 100.000 kr. 

Kun en fond har indtil nu svaret og det forventes, at svarene fra resten af fondene 

kommer i løbet af efteråret. 

Vandlegepladsen kan kun gennemføres, hvis VK bevilger penge til 2. etape af 

torveanlæggelse i budget 2017. 

 

11. Punkter til mødet med Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard d. 14. september: 

Følgerne af VKs indstilling til budget 2017 bliver hovedpunktet. 

Desuden skal Randbebyggelsen og planerne om udstykning i nord-vest-Jelling langs 

Herningvej drøftes. 

 

12. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

 

13. Nyt fra lokalområdet 

 

14. Nyt til hjemmesiden: dette referat + debatmødet d. 25/10 

Mail til vore kontaktpersoner:  

1. Debatmødet d. 25/10 

2. Om den nye arbejdsgruppe: Trafikale forhold i Jelling 

3. Resultatet af budget 2017 

 

15. Punkter til næste lokalrådsmøde d. 6. oktober: 

Opfølgning af punkter fra dette møde. 

 

16. Evt. 

 

 

Referent: Søren Fjordside 


