
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd mandag d. 16. november 2015  
 
Tilstede: Ib Jensen, Karin Tarp, Preben Schou og Søren Fjordside 
Afbud fra: Dorthe Madsen og Emily Bergstrøm 
 
1. Dagsordenen godkendt 
 
2. Lokalrådets økonomi lige nu: 
Lokalrådet har pt. ikke så mange likvide midler, da det er sidst på året, men vi har fået 
ca. 6000 kr. i støtte fra Vejle Kommune, til brug for handelsgruppens kampagne. Når 
vi får det beløb udbetalt, kan vi betale de regninger, som kampagnen har givet. 
Kassereren vurderer, at vi ved årsskiftet har brugt de 15.000 kr., som vi får i årlig 
støtte fra VK. 
 
3. Evaluering af det årlige debatmøde d. 2/11: 
Mange positive tilbagemeldinger fra mødedeltagere. Godt blandet indhold, og fint 
med de unges indslag om skaterbanen. 
God sober debat om problemstillingerne med varmeværket og legepladsen. 
 
4. Sagen om varmeværket og legepladsen & Verdensarven: 
Lokalrådet har i VAF udtalt sig positivt anlæggelse af legepladsen, som foreslået af 
VK. Vi har udtalt vores støtte til, at Teknisk Udvalg giver Jelling Varmeværk 
dispensation til placeringen af vandtankene skjult bag den eksisterende tank. 
Lokalrådet nedsætter et hurtigt-arbejdende udvalg, som skal se på lovgrundlaget for, 
hvem der har vetoret i sager som disse. 
I udvalget sidder Viggo Friis, Preben Schou og Søren Fjordside. Søren indkalder til 
første møde. 
 
5. Evaluering af mødet med politikere: 
Vi har haft et godt møde med politikere, som er valgt lokalt, om budget 2016. Vi er 
blevet enige om mødes med dem igen i januar 2016, for at drøfte mulighederne for en 
bevilling til Jelling Midtby i 2017-budgettet. 
 
6. Siden sidst og indkomne e-mails & post 

• Fra fælles lokalrådsmøde d. 3/11 i Gadbjerg: Godt møde, men centerbyernes 
lokalråd har ikke så meget til fælles med småbyernes lokalråd. 

• Fra konferencen i Silkeborg d. 5/11: Mange spændende indlæg, som alle 
forudser, at udvalgsvarebutikker i byer af Jellings størrelse kommer under 
stærk pres de kommende 10-15 år. 

• Fra Centerbyernes møde med forvaltningen d. 6/11: Det blev indstillet, at VK 
skal afsætte 500.000 kr. til en ny medarbejder i forvaltningen, som skal være 
fokuseret på og hjælpe med de problemstillinger, som centerbyerne står med. 

• Fra Centerbyernes lokalrådsmøde d. 12/11 i Børkop: Temaet var, hvordan 
lokalrådene kunne forbedre kommunikationen med borgerne. Der skal bruges 
mange kanaler: Ugeaviser, hjemmesider og facebook, og sidstnævnte bliver 
sandsynligvis det vigtigste medie i fremtiden. Desuden blev styrkelse af 
handelen i centerbyerne drøftet. 

 Næste møde afholdes i Jelling i november 2016. 
• Fra Rotarys møde d. 11/11: Ib og Søren holdt oplæg om lokalrådets arbejde. 

Vi fik god respons fra tilhørerne og nye ideer til arbejdet. 
 



7. Bemærkninger fra brugerundersøgelse Handel i Jelling/Jakob Andresen (bilag) 
Udsat til næste møde. 
 
8. Trafik: 
- 2-timers parkering ved SuperBrugsen (Karin) Udsat til næste møde. 
- Trafikken i forbindelse med sivevej: ved vest-indgangen til Byens Hus og Runevej: 
Vi har fået at vide, at man vil afvente, hvordan det går med trafikken på sivevejen, før 
man evt. vil anlægge et fodgængerfelt udenfor Byens Hus. 
Skiltene fjernes ved Runevej, så der bliver mulighed for lovligt at køre i begge 
retninger i passagen ved Fakta. 
 
9. VKs nye renovationsordning:  
Nyt møde d. 24/11 som vi ikke deltager i. 
Preben kontakter på lokalrådets vegne kommunen for at bede dem enten tømme 
flaske containerne noget oftere eller opstille flere af dem i byen. 
 
10. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
 Vejle-Billund-banen: Jørgen Juul har deltaget i et møde i Gadbjerg Lokalråd. 
  Vi bakker Gadbjerg op i deres bestræbelser på at ændre linjeføringen. 
 Handelsliv i Jelling: Starter kampagnen for udlejning af ledige butikslokaler i 
  morgen, tirsdag. Et af kampagne-tiltagene er at lave jule-/januar- 
  marked i faktalokalet. PR-siden er styrket betydeligt ved hjælp fra Per 
  Falborg, som har kendskab til almindelige og sociale medier. 
 Byens Torv: Sparekassefonden har bevilget 100.000 kr. til vand-projekt.  
  Preben undersøger muligheden for at GIM kan søge støtte ved  
  festivalfonden til projektet. 
  Karin undersøger muligheden for at få støtte fra Vejle Brand til  
  genopsætningen af Ole Christensens vandskulptur-sten. 
 Trafik & skiltning: Afventer at Camilla Jørgensen indkalder udvalget til møde. 
 Levende Midtby: Arbejder pt. med styrkelsen af kommunikation i forbindelse 
  med de mange aktiviteter i byen. Får besøg af kommunikations- 
  konsulent Anders Siggaard fra Århus. 
 
11. Logo for Jelling Lokalråd: Marianne Tornvig har lavet nogle flotte forslag til logo. 
Vi valgte dette: 
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Logoet er selvfølgelig inspireret af palisaden - og sollysets kast derpå



12. Lokalrådets facebook-side:  
Der er nu 141 borgere, som er venner med siden. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres 
til at bruge siden og til at opfordre Jelling-borgere til at blive venner med siden. 
 
13. Nyt til hjemmesiden + facebook: 
Dette referat. 
 
I denne uge fortæller Betty og Herle til Karin og Emily, hvordan man sætter nyt på 
hjemmesiden. Siden trænger meget til en opdatering. 
 
Hvad skal sendes ud pr. mail til vore kontaktpersoner: Folderen ”Handel i Jelling” 
Der er nu 130 personer på maillisten.  
 
Formuleringerne i mailene fra Lokalrådet: Det blev besluttet, at Søren ikke skal have 
godkendt de mails, som han skriver til maillisten, af bestyrelsen, inden han sender 
dem ud. Hvis nogen efterfølgende har kommentarer/kritik af indholdet, skriver man 
det til Søren/bestyrelsen. 
 
14. Punkter til næste lokalrådsmøde: 
Skovgade-Bredager krydset + de udsatte punkter 
 
15. Evt. 
 
Referent: Søren Fjordside 
 
 


