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

 

Tilstede: Ib Jensen, Søren Fjordside, Martin Bredthauer, Signe Grønvall og Karin Tarp 

Afbud fra: Stine Bo Nørgaard og John Jacobsen 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp 

 

3. Velkommen til Jelling d. 13/11: 

- Det var et godt arrangement. Fine boder. God stemning. 

- Ikke så mange ny-tilflyttede borgere til arrangementet (8 stk.) 

- Økonomi: Udgift på ca. 3750 kr. 

- Vi laver arrangementet igen i november 2018 

- Vi vil sende specifik invitation til ny-tilflyttede borgere 

 

4. Forslag til store lokale projekter. Ansøgninger til ULN senest d. 10. januar. 

Ragnarok Skaterpark 2. etape (300000 kr.) og Udsmykning – midgaardsormen – på 

Byens Torv. Det undersøges lige nu hvad prisen for midgaardsormen er. 

Søren kontakter Peter Sepstrup ang. den praktiske ansøgning. 

 

5. Videre med Jelling: 

Søren kontakter politikere for at høre, om de vil mødes med os i starten af 2018, så vi 

kan få videreudviklingen af Jelling på Vejle Kommunes budget 2019. 

 

6. Møde med Camilla Jørgensen og Lisbet Wolters om Jelling Midtby d. 20/12 kl. 15.30. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret med til mødet. 

 

7. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

Handel i Jelling: Arbejdsgruppen kan efter de sidste kontakter til Ole Ballegaard ikke 

gøre mere for at få aktivitet i fakta-lokalet, så det overvejes, om arbejdsgruppen skal 

lukkes. 

 

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

 BID-møderne: Mange gode ideer er i spil. To af dem er:  

1. En velkomstpakke til ny-tilflyttere borgere i byen. 

2. Hollænder-uger i uge 17-19, hvor man vil sætte fokus på at trække hollændere 

til byen ved at lave aktiviteter rettet mod netop dem. Holland afholder ferie i 

disse uger. Kongernes Jelling er gået meget aktivt ind i projektet.  

 Tegnet turistkort over midtbyen: Sparekassefonden og ULN har bevilget 26500 

kr. til fremstillingen af kortet. Kortet planlægges færdigtrykt i foråret 2018. 

 

9. Nyt fra lokalområdet 

 

10. Nyt til hjemmesiden: Dette referat. 

  

11. Punkter til næste lokalrådsmøde: Vedtægtsændringer 

 

12. Evt. Kommende mødedatoer: 24/1, 19/2, 22/3. Generalforsamling d. 25/4. 

 

Referent: Søren Fjordside 


