
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 6. okt. 2016 

 

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

Grønvall og Ib Jensen 

Afbud fra: Preben Schou 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Drøftelse af bevillingen til Jelling Midtby i budget 2017-18-19: 

Ud over 2 mio. kr. til færdiggørelse af torvet, er der 3 mio. kr. til midtbyudvikling i 

2017-19. Vi tager en drøftelse af vores prioriteringerne af midlerne, når det bliver aktuelt 

i 2017. 

 

4. Informations- og debatmødet d. 25. oktober: 

Aftenens forløb, annonce, andet praktisk: 

Søren aftaler aftenens forløb med Camilla Jørgensen i starten af næste uge. Søren 

indleder og afslutter og er ordstyrer under debatten. 

Søren sender annonce og pressemeddelelse til Ugeavisen, når det er afstemt med 

deltagerne fra kommunen. 

 

5. Trafikale forhold i Jelling 

Arbejdsgruppen har dd afholdt møde med Jane Knudsen, Camilla Mølgaard og Camilla 

Jørgensen fra forvaltningen. 4 emner blev taget op: 

1. Cykelstierne på Skovgade  

2. Cykelstierne på Fårupvej 

3. Trafikproblemstillinger på Amhøjvej 

4. Skiltningsplan for gående turister i midtbyen 

Arbejdsgruppen afventer nu, hvad forvaltningens reaktion på drøftelserne bliver. 

Gruppen holder næste møde d. 6/12  

 

Mht. skiltningsplanen er der lagt op til, at den gennemføres i foråret 2017. Der bliver 

lavet lignende planer i andre byer i Vejle Kommune. 

Karin og Signe har lavet en plan, hvori det foreslås, at der sættes skilte op 4 steder i 

byen: Runecentret, Gorms Torv, Kongernes Jelling og hjørnet Mølvangvej/Fårupvej. 

Der skal henvises til: Spisesteder, shopping, seværdigheder, turistinformation og 

bibliotek. Der skal være piktogrammer/symboler på skiltene og afstande skal angives. 

 

6. Kommunikation i Jelling  

Arbejdsgruppen arbejder lige nu med: 

1. Finde ud af, hvilket firma der skal lave hjemmesiden. 

2. Finde finansieringen (ca. 65000 kr.) til oprettelsen af siden.                           

ULNs udviklingspulje og Sparekassefonden søges. 

3. Få webmaster-teamet på 3-4 personer etableret (2 personer er fundet) 

4. Få alle interessenter orienteret om tiltaget. 

Hjemmesiden forventes klar til brug engang i foråret. På det tidspunkt laves en plan for, 

hvordan siden kan blive en uundværlig informationskilde til alle Jelling-borgere og for 

turister. 

 

 



7. Byens Torv 

Arbejdsgruppen havde møde med Gitte Fuhr, Camilla Jørgensen og Lisbet Wolters i går. 

Det forventes, at torvet kan indvies midt i juni 2017. Udbuddet skal være klar til jul og 

spaden går i jorden ca. 1/3 2017. 

På mødet blev alle facetter ved torvet drøftet: legeplads, vandprojekt, belysning, træer, 

bænke, sejl m.m.  

Om vandprojektet kan gennemføres afhænger af, om der findes fondsmidler på i alt 

600.000 kr. Det afklares i løbet af de næste par måneder.  

Det er vigtigt, at der med anlæggelsen af torvet bliver tænkt i helheden i hele midtbyen 

mht. materialer, belysning, bænke m.m. 

Det blev besluttet, at der skal laves et borger-projekt til udsmykning i flisebelægningen 

midt på torvet. Temaet er Midgårdsormen, og Lars Nørgaard vil udarbejde et forslag til 

udformningen og være den, der styrer processen med brænding af ler-klodser m.m., som 

skal bruges til mosaikken. Udsmykningen er ikke klar til torvet indvielse midt i juni. 

Forvaltningen udarbejder ud fra mødets drøftelser et forslag til torvets indretning. Dette 

forslag får arbejdsgruppen til gennemsyn og får mulighed for at komme med forslag til 

småjusteringer.  

Da der skal ny beklædning på siderne på trappen op til Gorms Torv, blev arbejdsgruppen 

opfordret til at komme med ideer til, hvordan det kan se ud. Gruppen mødes om det d. 

24/10. 

 

8. Nyt fra arbejdsgrupperne: Intet nyt fra de øvrige arbejdsgrupper. 

 

9. Forvaltningsplanen for Monumentområdet: 

Der vil i oktober blive udarbejdet forslag til ændringer i forvaltningsplanen. Forslagene 

vil lokalrådet drøfte på næste bestyrelsesmøde d. 7/11. Samarbejdsudvalget for 

monumentområdet behandler forslagene på et møde d. 11/11. John vil tage evt. 

bemærkninger fra lokalrådet med på dette møde. 

 

10. Det fortsatte samarbejde mellem Centerby-lokalrådene: 

Søren har aftalt med Andreas Kjærgaard fra Børkop Lokalråd, at vi arbejder sammen om 

at udforme en model for velkomstpakke til ny-tilflyttere i de 2 byer. En model som 

Egtved Udviklingsråd har udarbejdet vil være inspiration for os. 

 

11. Siden sidst og indkomne e-mails & post: 

D. 8/11 arrangerer ULN/Vejle Kommune en temaaften om: ”Kunsten at være et lokalråd 

man kan regne med”. Signe, John, Karin og Søren deltager. Søren tilmelder. 

 

12. Nyt fra lokalområdet: drøftelse af VAF-artikler: 

VAF om Gitte Frederiksen og Jens Ejner Christensen 

VAF om hvad man må i monumentområdet 

 

13. Nyt til hjemmesiden + facebook: Om informations- og debatmødet d. 25/10. 

Dette referat på hjemmesiden. 

Mail til vore kontaktpersoner: En reminder på arrangementet d. 25/10. 

 

14. Punkter til næste lokalrådsmøde d. 7. november: Opfølgning på dette mødes punkter. 

 

15. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


