
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 19. februar 2018 
 
Tilstede: John Jacobsen, Martin Bredthauer, Ib Jensen, Stine Bo Nørgaard, Karin Tarp og 
Søren Fjordside 
Afbud fra: Signe Grønvall  
 
1. Dagsordenen godkendt.  
 
2. Valg af ordstyrer. 
 
3. Generalforsamlingen 25. april: 
Annoncering: Søren laver forslag til annonce, samt dagsorden, stemmesedler m.m. 
Bestyrelsen vil foreslå Jørgen Juul som dirigent 
Punkter i beretningen fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne på næste bestyrelsesmøde. 
På valg: Signe Grønvall, Stine Bo Nørgaard og Søren Fjordside. Alle genopstiller. 
 
4. Høringssvar Billund-banen 
Et udvalg bestående af Viggo Friis Sørensen, Mogens Lind, Jørgen Juul og Ib Jensen har 
udfærdiget et høringssvar. Lokalrådet bakker op om forslaget, men lokalrådets holdning 
tydeliggøres et par steder.  
Søren Sender høringssvaret til Vejle Kommune og Banedanmark. 
Høringssvaret vedlægges referatet. 
 
5. Den ny kommuneplan 2018-29: 
Martin Bredthauer orienterede om, hvilke af lokalrådets ændringsforslag til 
kommuneplanen, der var medtaget i den vedtagne plan.  
De fleste af vore ændringsforslag er medtaget, nogle af dem i forkortet form.  
 
6. Videre med Jelling: 
Det er teknisk udvalgs hensigt at besøge alle centerbyerne i kommunen i løbet af dette år. 
Hvis det viser sig, at det kommer til at vare lang tid inden Jelling besøges, kan vi evt. 
foreslå, at vi mødes med Christoffer Melson, formand for Teknisk udvalg, alene eller evt. 
sammen med teknisk direktør, Mikael Sloth. 
Sørens forslag til rækkefølge på arbejdet med midtbyen er godkendt.  
Mht. trafik fokuserer vi på renovering af området ved baneoverskæringen som foreslået i 
vores høringssvar. 
 
7. Siden sidst og indkomne e-mails & post: 

• ULN-årsmøde d. 31. maj 2018. Søren, John og Karin deltager. 
• Lokalplansforslag 1235: Forslag til område ved Herningvej (Anemindes jorde) til 

boliger, offentlige og rekreative formål er nu i høring til d. 9/3 
 
8. Nyt fra arbejdsgrupperne,  

• Arbejdsgruppen ”Handel i Jelling” nedlægges. 
• Stine og Søren har fuldført arbejdet med flytning af lokalrådets hjemmeside til 

jellingguiden.dk  
 
9. Nyt fra lokalområdet 
 
10. Nyt til hjemmesiden: Dette referat 



Nyhedsbrev udsendes, så snart datoen arrangementet for offentliggørelse af tegningen 
over Jelling Midtby ligger klar. Datoen for generalforsamlingen udmeldes også i 
nyhedsbrevet. 
  
11. Punkter til næste lokalrådsmøde. 
Næste bestyrelsesmøde flyttes til d. 5/4 
 
12. Evt. 
 


