
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 24. januar 2018 

 

Tilstede: John Jacobsen, Martin Bredthauer, Signe Grønvall og Søren Fjordside 

Afbud fra: Ib Jensen, Stine Bo Nørgaard og Karin Tarp 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Valg af ordstyrer. 

 

3. Fra mødet med Camilla Jørgensen og Lisbet Wolters om Jelling Midtby d. 20/12: 

Der blev fremlagt en foreløbig tegning over renoveringen af området omkring 

Runecentret og Stationsvej. Arbejdet med renoveringen vil blive påbegyndt i 2018, men 

der er ikke midler til at renovere hele området i det beløb, som er afsat til midtbyen i 

2018. 

Desuden blev det drøftet, hvilken belægning, belysning og beplantning, der skal bruges i 

midtbyen fremover. Det vil også være temaet til næstkommende møde. 

 

4. Videre med Jelling: 

- Trafikforhold 

- Parkeringsforhold for busser, autocampere og personbiler 

- Monumentplanens 2. etape 

- Randbebyggelsen 

Vi vil i den kommende tid tale med forskellige politikere for at afklare muligheder for at 

komme videre med forholdene. 

 

5. Turisttegningen over Jelling Midtby – status: 

- Per Rahbek er færdig med tegningen og den går snart i trykken hos Prinfo. Kongernes 

Jelling vil gerne lægge lokaler til et arrangement, hvor tegningen offentliggøres. 

- Administration og økonomi, bl.a. kommende drift: Hjemmeside-arbejdsgruppen 

kommer fremover til at stå for det. 

 

6. Kommende generalforsamling, herunder vedtægtsændringer: 

De foreslåede vedtægtsændringer godkendt.  

Mht. debatmøder foreslås der følgende tekst: 

Bestyrelsen indkalder til et informations- og debatmøde, når det skønnes aktuelt. 

 

7. Årsrapport 2017 + årsregnskab (2 bilag) 

Begge dele godkendt. Fremlægges på det kommende generalforsamling. Søren sender 

begge dele til Vejle Kommune, så vi kan modtage 2018-beløbet. 

 

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

 BID-møderne: Let vigende deltagerantal til møderne, men gode møder med gode 

initiativer i spil. 

 Ansøgning til udviklingspuljen: Ragnarok Skaterpark har via lokalrådet søgt om 

300000 kr. i ULN-udvalget i Vejle Kommune til 2. etape af skateparken. 

 Genopsætning af Vandstenen: Teknisk Udvalgs formandskab opfordrer til at der 

søges i ULN-udvalget eller til at få det næste års kommunale budget. 

 Skovstien: Vi har fået en henvendelse fra Søren German, som gerne vil have et 

forslag fra Jelling Kommunes tid om at føre Skovstien under jernbanen frem i 

lyset igen. Vi (Søren) svarer tilbage, at vi prioriterer at arbejde med andre mere 

presserende trafikale problemstillinger i Jelling. 



 Henvendelse fra Peter Justesen ang. omfartsvej vest om Jelling. Vi (John) svarer 

Peter, at vi prioriterer at arbejde med andre mere presserende trafikale 

problemstillinger i Jelling. 

 Årlig lokalråds-fællesmøde i Øster Starup d. 10/3: Signe, Martin og Karin 

overvejer at deltage. 

 

9. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

- Vi opfordrer Billund-banen-arbejdsgruppen til at mødes efter det kommende 

høringsarrangement for Billund-banen d. 30/1. 

Vi drøfter et evt. høringssvar ang. banen på næste bestyrelsesmøde d. 19/2. 

- Jellingguiden-hjemmesiden afholder generalforsamling d. 26/2 kl. 16.30  

 

10. Kommuneplanen offentliggjort d. 17/1 2018: Martin vil nærlæse afsnittene om 

Jelling og giver bestyrelsen en kort orientering om evt. ændringer i teksten om Jelling. 

 

11. Nyt fra lokalområdet 

 

12. Nyt til hjemmesiden: Dette referat. 

Desuden fjernes opslaget om Velkommen til Jelling-arrangementet fra hjemmesidens 

forside. 

  

13. Punkter til næste lokalrådsmøde: 

- generalforsamlingen 

- høringssvar Billund-banen 

 

14. Evt. 

 

 

Referent: 

Søren Fjordside 

 


