
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 20. feb. 2017 

 

Tilstede:, Karin Tarp, Søren Fjordside, John Jacobsen, Signe Grønvall og Ib Jensen 

Afbud fra:, Preben Schou og Stine Bo Nørgaard 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  

 

3. Kommunikation i Jelling:  

Arbejdet med hjemmesiden skrider planmæssigt frem. Der har været meget stor 

interesse for siden fra byens foreninger, firmaer og institutioner. Der er også stor 

interesse for at sponsorere siden. 

Mht. hjemmesidens drift i lokalrådet har vi afholdt et møde med Martinsen Revision 

og skal afholde et møde med Codex Advokater for at få den bedst mulige model for 

hjemmesidens drift under lokalrådet. 

 

4. Byens Torv – status for byggeriet af torvet 

Vi er blevet præsenteret for tegninger af sidste del af torvebyggeriet.  

Vandlegepladsprojektet hænger i en lidt tynd tråd, men forvaltningen undersøger, om 

der kan gennemføres en reduceret udgave af det. 

Torvebyggeriet starter nu og afsluttes efter planen midt i juni. 

 

5. Samarbejdsudvalget for Monumentområdet 

Der er kommet forslag til retningslinjer for brug af monumentområdet. 

Forvaltningen er organiseret med en styregruppe, som har den overordnede 

beslutningskompetence for området, og en arbejdsgruppe, som varetager den daglige 

forvaltning af monumentområdet. Lokalrådets formand er med i styregruppen og 

lokalrådet er også repræsenteret i arbejdsgruppen. 

Der er nogle forhold vi undrer os over i forslaget: 

- Organiseringen virker meget firkantet og er meget bureaukratisk opbygget 

- I arbejdsgruppen er nedsat et fagligt udvalg, som skal vurdere ansøgninger om 

mellemstore arrangementer. Dette udvalg er lokalrådet ikke repræsenteret i. 

- Generelt er Jelling ikke særligt godt repræsenteret i styre- og arbejdsgrupper.  

John fremfører vore synspunkter på kommende møde i samarbejdsudvalget. 

 

6. Den store ide – Vejle Kommunes ULN-udvalgs pulje til specielle projekter: 

Vi vil arbejde med halvårlige arrangementer for modtagelse af ny tilflyttede borgere i 

Jelling. Karin laver en beskrivelse af projektet, som danner grundlag for en ansøgning 

til ULN. Denne ansøgning laver Søren og sender den til Vejle Kommune senest d. 

28/2. 

Centerby-midler 2017 bliver et punkt på de kommende bestyrelsesmøder. 

 

7. Vejle Kommunes bevilling 2017-19: 

Vi tager udgangspunkt i den prioritering for midtby-tiltag, som vi lavede i 2015. Vi 

drøfter det på det kommende møde med Camilla og Henrik (pkt. 8). 

 

8. Punkter til mødet med Camilla Jørgensen og Henrik Aagaard d. 28. februar  

- bevillingen til midtbyen 2017-19 

- turistskiltning i midtbyen 

- Randbebyggelsen 



 

9. Lokalrådsøkonomi: 

Lokalrådets årlige tilskud til drift er reduceret fra 15000 kr. til 10000 kr. 

Vi prioriterer brugen af midlerne sådan: 

1. prioritet: 

 Drift af hjemmeside 

 Annoncering 

 Kørselsgodtgørelse 

 Støtte til aktiviteter i arbejdsgrupperne 

 Forplejning til generalforsamling og bestyrelsesmøder  

2. prioritet:  

 Forplejning til debatmøder og arbejdsgruppers møder 

 gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og andre der gør en indsats for os 

 

10. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

- Trafikale forhold i Jelling: 

Arbejdsgruppen afholder møde med Camilla Mølgaard m.fl. d. 2/3. Mødet omhandler 

opfølgning fra sidste møde på bl.a. Fårupvej, Amhøjvej og Mølvangvej-krydset. 

Desuden skal oversvømmelse på cykelstien på Ringvejen på dagsordenen. 

- Handel i Jelling:  

Arbejdsgruppen har haft 2 møder: et med Ole Ballegaard (ejer af Fakta-lokalet) og et 

med Vejle Kommunes erhvervschef Morten Damgaard.  

Elever på Erhvervsakademiet i Vejle vil her i foråret lave et projekt, hvor de sætter 

fokus på mulighederne for gode initiativer lokalet ud fra de specielle Jelling-vilkår. 

Desuden tager arbejdsgruppen kontakt til Børkop for at høre om deres erfaringer med 

et iværksætterprojekt i Børkop Midtby.  

 

11. Generalforsamlingen d. 27/4: 

Planlægges på næste møde. 

 

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

Karin og Søren deltager i Vejle Kommune-lokalrådenes årsmøde d. 30. marts i 

Vingsted. 

 

13. Nyt fra lokalområdet 

 

14. Nyt til hjemmesiden + facebook: Dette referat 

Når tegningerne af torvet er godkendt af byrådet (8/3) udsendes de til borgerne på 

mail-listen. 

 

15. Punkter til næste lokalrådsmøde 

Generalforsamlingen 

 

16. Evt. 

 


