
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd tirsdag d. 28. juni 2016 
 
Tilstede: Signe Grønvall, Karin Tarp, John Jacobsen, og Søren Fjordside 
Fraværende: Stine Bo Nørgaard, Ib Jensen og Preben Schou 
 
1. Dagsordenen godkendt.  
 
2. Valg af ordstyrer: Karin Tarp  
 
3. Bevillingen i budget 2017 til 2. etape på Byens Torv.  
Conny Bæk Hansen og Niels Kjærgaard deltager i dette punkt. 
I en artikel i VAF d. 18/6 fremgår det, at der ikke er afsat midler til at gøres etape 2 af 
torvet færdig i 2017. Derfor har vi talt med centralt placerede politikere i Teknisk 
Udvalg og Økonomiudvalget for at forhøre os om mulighederne for en 
budgetbevilling til Jelling Midtby i 2017. Der bliver af politikerne udtrykt optimisme i 
forhold til, at der bliver bevilget midler til midtbyen i 2017, men der er naturligvis 
usikkerhed om det. 
Vi besluttede at fortsætte kontakten til centralt placerede politikere for at forhøre os 
hos dem om muligheden for at få en bevilling til midtbyen i 2017. 
 
Conny fortalte om arbejdet med at få gang i projekteringen af randbebyggelsen. 
Jelling Boligselskab v. Niels Barkholt vil gerne være bygherre på et projekt på 16 
boliger og de har haft positive møder med Vejle Kommune, som skal betale 10 % af 
byggeprojektet, hvis boligselskabet skal stå for det. Vejle Kommune undersøger også, 
om der er en anden investor til projektet.  
For os i lokalrådet er det ikke afgørende, hvem der bliver bygherre. Vi ser helst, at der 
bliver mulighed for butikslokaler i stueplanet i bygningen tættest på Gorms Torv, men 
det er ikke noget krav. For os er det vigtigst, at der kommer gang i processen, så 
byggeriet kan realiseres så hurtigt som muligt. 
 
4. Information om status m.m. for Kulturkrigerne: 
Vejle Kommunes ULN-udvalg tager i starten af september stilling til, om det er OK, 
at projektet holder pause til første etape af torvet er færdig. Hvis ikke det godkendes, 
stopper projektet. 
Hvis det godkendes, kører projektet på ”vågeblus” til torvebelægningen er færdiglagt 
i december. Der skal dog arbejdes på en del afklaringer i den mellemliggende periode: 
- der er sendt en ansøgning til Udlændingestyrelsen på godt 400.000 kr., så Røde Kors 
kan blive deltager i projektet. Et positivt svar herfra forventes i uge 29, og er meget 
vigtig for projektets videre forløb. 
- organisations- og foreningsstrukturen skal fastlægges og foreningen ”Kulturkrigerne 
FMBA” dannes snarest 
- afklaring af de interesseredes vedholdenhed og få nye med i projektet 
- aftale med Ballegaard-gruppen om lejebetingelser i Fakta-lokalet. 
Lokalrådets indstilling er, at der pr. 1/1 2017 skal være klare tilsagn om deltagelse i 
projektet fra nok interesserede, for at projektet kan fortsætte i 2017. 
Søren arrangerer et møde med Bjarne Taudal og lokalrådet i august, hvor Bjarne 
fortæller om status og muligheder for projektet. 
 
5. Status for arbejdsgruppen ”Trafikale forhold i Jelling”: 
I arbejdsgruppen deltager John Jacobsen, Karin Tarp, Signe Grønvall, Ib Jensen og en 
repræsentant for skolebestyrelsen på Bredagerskolen. 



Camilla Jørgensen deltager gerne i møder med arbejdsgruppen for teknisk forvaltning. 
John indkalder til første møde i august. 
 
6. Status for arbejdsgruppen ”Kommunikation i Jelling” 
Arbejdsgruppen arbejder med 3 ting: 
- realisering af en byens hjemmeside, som skal være responsiv. Denne hjemmeside 
bliver ankeret i projektet. Arbejdsgruppen er overbevist om, at man kan finde de 
fornødne resurser til driften, hvilket er forudsætningen for, at siden kan blive en 
succes. Det er Stine Nørgaard og Emily Bergstrøm, som er tovholdere for denne del, 
og de inddrager relevante personer i arbejdet. 
- etablering af info-standere i byen. Info-standere skal både rette sig mod turister og 
Jelling-borgere og placeres flere steder i midtbyen. 
Søren Fjordside er tovholder på det og inddrager relevante personer i arbejdet. 
- der skal laves en liste over de 10 vigtigste begivenheder i Jelling og udarbejdes en 
kalender/et årshjul med begivenhederne, således at der kan laves PR ved 
arrangementerne for de kommende arrangementer. Ole er tovholder på det og vil 
inddrage handelsstandsforeningen i det. 
 
7. Nyt fra arbejdsgrupperne: se pkt. 4, 5 og 6 
 
8. Informations- og debatmøde i efteråret – de første overvejelser/ideer: 
- visions-aften med politikere i Vejle Kommune 
- status for den kommende lokalplan for Jelling 
- informationsaften om etape 2 i monumentplanen 
- information om aktuelle ting vi arbejder med i lokalrådet 
 
9. Skiltning for turister i midtbyen: 
Karin har været i dialog med Camilla Jørgensen om en midlertidig ordning for  
skiltning i denne sommer. Karin vil snarest kontakte Camilla for at få konkret 
handling på det. 
 
10. Siden sidst og indkomne e-mails & post 
 
11. Nyt fra lokalområdet 
 
12. Nyt til hjemmesiden: dette referat 
 + facebook: henvisning til referatet på hjemmesiden. 
 
13. Punkter til næste lokalrådsmøde: opfølgning på dette mødes punkter 
 
14. Evt. 
 
Referent: Søren Fjordside 


