
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 6. november 2017 

 

Tilstede: Ib Jensen, Søren Fjordside, John Jacobsen, Martin Bredthauer, Stine Bo 

Nørgaard og Karin Tarp 

Afbud fra: Signe Grønvall 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp 

 

3. Velkommen til Jelling d. 13/11: 

Program: 

1. Velkomst v. Søren   

2. Aftenens program v. Karin, Martin og Signe 

3. Tre oplæg á 5-7 min. (Lokalråd, festivalen, JfS) 

4. 15 boder 

5. Afrunding v. Karin, Martin og Signe 

PR: Annonce i Ugeavisen i denne uge, JellingGuiden og Facebook. 

Desuden flyer ophængt og omdelt i udvalgte postkasser. Martin mailer til Leif Baun, 

så det bliver omtalt i VAF/Ugeavisen. 

Praktisk forhold aftales med cafeen. Der opsættes lærred og projektor. 

 

4. Fra mødet med Camilla Jørgensen om Jelling Midtby d. 12/10. 

Camilla fortalte, at forvaltningen vil søge godt 300.000 kr. til bænke og flydebænken 

til Byens Torv af ULN-midler i 2017.  

Der var mange emner på mødet, så vi kom ikke langt med afklaringen af retningslinjer 

for belysning, belægning og beplantning i midtbyen. Det skal der være fokus på på et 

kommende møde.   

 

5. Videre med Jelling: 

- Trafikken gennem byen 

- Monumentplanens 2. etape 

- Randbebyggelsen 

Der er enighed i lokalrådet om, at Randbebyggelsen skal fremmes. 14 nye lejligheder 

skal erstatte mange af de huse, som blev revet ned i f.m. udbygningen af 

monumentområdet og det vil være med til at skabe liv i midtbyen, at der kommer flere 

boliger. Vi synes heller ikke, at det syn der møder folk (turister) fra sydhøjen er 

værdig for byen. Det består af nogle træer og buske samt nogle ikke særligt kønne 

bygninger fra den gamle slipsefabrik. En smuk udformet randbebyggelse kan gøre 

udsynet fra monumentområdet mod syd flot og indbydende. 

Søren kontakter VAF med en udmelding om det. 

 

Vi drøfter på kommende bestyrelsesmøde, hvordan vi kan fremme processerne 

politisk på de 3 områder efter kommunevalget? 

 

6. Vedtægtsændringer:  

Enighed om at forenkle valgproceduren, så kultur, idræt m.fl. ikke længere automatisk 

får plads i lokalrådet. Vi vil dog have en passus om, at vi vil opfordre foreninger m.m. 

til at stille kandidater til lokalrådsvalget. 

 

7. Nyt fra arbejdsgrupperne 



- Trafik: Har fået en henvendelse fra Jelling Boligselskab om, at cykel-/gangstierne på 

Hvesager er i dårlig forfatning og bør omlægges. John Jacobsen har svaret, at de skal 

henvende sig til Beboerforeningen i området. 

- Kommunikation: Næste kampagne for hjemmesiden bliver en husstandsomdelt flyer 

med for at få udbredt det glade budskab om hjemmesidens eksistens. 

 

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

 BID-møderne: Næste møde er d. 16. november 

 Vandskulpturstenen: Vi har fået oplyst, at det koster 250.000 kr. at få det opsat 

igen. 

 Tegnet turistkort over midtbyen: Der er netop søgt 26.250 kr. hos Jelling 

Sparekasses Fond og Udviklingspuljen i Vejle Kommune. Vi får svar i løbet af 

november. 

 

9. Nyt fra lokalområdet 

 

10. Nyt til hjemmesiden: Dette referat. 

  

11. Punkter til næste lokalrådsmøde 

Drøftelse af ønsker om støtte fra ULN-puljen til større projekter i byen i starten af 

2018. 

 

12. Evt. 

Næste møde er d. 5. december. Mødet starter kl. 18.30. Efterfølgende kl. 20.00: 

julefrokost i cafeen. Karin aftaler med cafeen. 

 

 

Referent: Søren Fjordside 


