
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 5. oktober 2017 

 

Tilstede: Ib Jensen, Søren Fjordside, John Jacobsen, Martin Bredthauer og Signe 

Grønvall 

Afbud fra: Stine Bo Nørgaard og Karin Tarp 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Informations- og debatmøde i samarbejde med Menighedsrådet og VK d. 4/10 

God information om Verdensarven. Gode rammer for mødet i auditoriet på UCL. 

Der var for mange oplægsholdere, og der blev for lidt tid til spørgsmål og debat. 

 

4. Velkommen til Jelling – status for planlægningen: 

Arrangementet afvikles d. 13. november. 

Lars Kastberg fra Vejle Kommune har sagt OK til, at det afvikles i november. 

 

5. Møde med Camilla Jørgensen om Jelling Midtby d. 12/10 kl. 8.30-9.30 i Byens Hus 

Dagsorden er: 

1. By-vision Jelling 

2. By-design – igangsætning af katalog med byrumselementer i Jelling 

3. Udviklingsplan Jelling Midtby – status 2017 pulje, bl.a. Byens Torv og 

turistskiltning 

4. Udviklingsplan Jelling Midtby – drøftelse 2018 pulje. Færdiggørelse af torvet: 

møbler, vandlegeplads, evt. kunst, nyt byrum ved Stationsvej m.m. 

5. Øvrige midtbyprojekter – bl.a. renovering af trappen. 

6. Evt. 

 

6. Teknisk Forvaltnings svar til os i f.m. mødet d. 14/6.  

Vi synes ikke det er meget af mødet med forvaltningsfolkene.  

Vi skal arbejde på at overbevise politikerne i Vejle Byråd om at afsætte penge til 

trafik-projekterne. 

 

7. Videre med Jelling: 

Vi vil arbejde på at få en afklaring på følgende forhold i byen: 

- Trafikken gennem byen 

- Monumentplanens 2. etape 

- Randbebyggelsen 

Vil politikerne i Vejle Kommune prioritere disse opgaver, eller er de endt i en 

syltekrukke? 

Vi fortsætter drøftelsen om det på det kommende lokalrådsmøde. 

 

8. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

Hjemmesiden: I oktober gennemføres der endnu en kampagne for at gøre flere kendte 

med hjemmesiden. 4 spisesteder i byen har sponseret gavekort til kampagnen. 

 

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

 BID-møderne: Næste møde er d. 10/10 kl. 19.00-21.00 i Byens Hus 

 Turistskiltningen: Blev opsat for 14 dage siden 

 Vandskulpturstenen: Sandsynlig opsætningssted: Ved øst-indgangen til Byens 

Hus. 



 Tegnet turistkort over midtbyen: Per Rahbek er gået i gang med at tegne. Der 

søges midler i Udviklingspuljen i Vejle og hos Sparekassefonden, i alt ca. 

25.000 kr. til udfærdigelsen og trykning. 

 

10. Nyt fra lokalområdet 

 

11. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 

  

12. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 

13. Evt. 

 

Referent: 

Søren Fjordside 

 


