
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
mandag d. 10. sep. 2018 kl. 19.30 i Byens Hus 

Deltagere: Signe, Ib, Karin, Bjarne, Stine, Martin, John 
Afbud: - 

Pkt Dagsorden Referat 

1 Konstituering Formand: Martin Bredthauer 
Næstformand: John Jacobsen 
Kasserer: Signe Grønvall 
Sekretær: Karin Tarp 
Øvrige medlemmer: Ib Jensen, Bjarne 
Madsen, Stine Bo Nørgaard. 

2 Informations- og debatmøde i 
efteråret. 

Vi beslutter at vi udsætter debatmødet til 
vi har noget mere konkret viden om ex 
byvision 

3 Dialog mellem lokalråd og ULN Martin, Signe og Karin har opgaven vedr. 
ULN. Martin og Signe deltager i mødet d. 
10 okt. Gruppen mødes inden næste 
lokalrådsmøde. 

4 Møde om Bysyn Martin ringer til Lars Kastberg og aftaler 
et nyt Bysynsmøde. 

5 Nyt fra arbejdsgrupperne Vedr. Jelling guiden. Det går rigtig godt. 
Ca. 75 besøgende om dagen. Rigtig 
mange aktiviteter meldes ind. 

6 GDPR og mailliste Stine finder frem til en GDPR tekst til 
hjemmesiden og mailliste 

7 Opfølgning på mødet med Teknisk 
Udvalg. 
Hvordan følger vi op på de ønsker og 
tilkendegivelser, som blev drøftet på 
mødet med teknisk udvalg d. 4. 
september 2018 

Rigtigt godt møde! 
 
Det blev til en drøftelse af behovet for at 
udarbejde en byvision for Jelling. 
Naturligvis i en borgerinddragende 
proces og gerne hurtigst muligt! 
 
Et andet emne var parkeringspladser i 
Jelling. Der præsenterer sig pt. flere 
forskellige muligheder i og omkring byen, 
og lokalrådet opfordrede til, at der blev 
lavet en samlet plan for p-pladser. 
 
Som en naturlig forlængelse blev byens 



mange trafikale udfordringer også vendt 
og drejet - især de farlige kryds. 
Lokalrådets opgave er her at sikre, at de 
står opført på kommunens 
prioriteringsliste.  
 
Vi forventer at arbejdet med byvisionen 
sker hurtigt. 

8 Orientering om og opfølgning på 
møde om byrum/bydesign. 
Karin, Ib og Signe har deltaget i møde 
med Camilla Jørgensen og Lisbet 
Wolters. 

En kort gennemgang af hvor langt 
processen er ift området ved 
Runecenteret og Stationsvej. 
 
Vedr. Bysyn - de trafikale knudepunkter 
tages med på næste møde. 

9 Henvendelse fra Tyge Mortensen, 
vedr. Den store ide. 
Link: 
https://www.vejle.dk/media/17915/ans
oegningskrav-og-proces-den-store-ide
.pdf 
 
En tanke: Kan vi bruge Tyge som 
sparringspartner i forbindelse med 
Jelling Lokalråds arbejde? 

Stine lægger Vejle Kommunes opslag 
om “Den store ide” på Lokalrådets 
facebook-side. 
 
Martin inviterer Tyge Mortensen til næste 
lokalrådsmøde d. 8 okt. 

10 BID-møde på Bredagerskolen d. 17. 
september kl. 19:00 
Jelling Turist- og 
handelsstandsforening har i 
samarbejde på BID* møde indgået en 
aftale med Syddansk Universitet om, 
at en gruppe kandidatstuderende 
gennemfører en innovations camp om 
udviklingsmulighederne for kultur-, 
handels- og erhvervsliv i Jelling. 
 
På baggrund af campen afholdes 
senere et medlems- og borgermøde 
hvor Jellings potentiale som kultur-, 
handels- og erhvervsby ønskes 
drøftet. 
 
Hvem deltager? 

Martin, John og Signe deltager fra 
Lokalrådet. 
Ib og Bjarne er den aften repr. egen 
virksomhed 

11 Nedrivningspuljen 
Lokalrådet har mulighed for at 
indsende forslag til nedrivningspuljen. 
Kommunen modtager kun forslag, 
hvor ejeren er en del af ansøgningen. 

En orientering 

https://www.vejle.dk/media/17915/ansoegningskrav-og-proces-den-store-ide.pdf
https://www.vejle.dk/media/17915/ansoegningskrav-og-proces-den-store-ide.pdf
https://www.vejle.dk/media/17915/ansoegningskrav-og-proces-den-store-ide.pdf


Dvs. ansøgningen kommer fra ejeren 
eller ansøger har talt med ejeren og 
har en skriftlig accept på at de ønsker 
at søge puljen. Forslag sendes til 
Søren Nellemann, sorne@vejle.dk 
senest den 3. december. 

12 Budgetopfølgning 
Orientering om økonomien i Jelling 
Lokalråd 

Signe orient. om økonomien. 
Det blev besluttet at vi får kaffe på 
møder resten af dette budget år. 

13 Evt.  

 


