
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde 
onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.30 i Byens Hus 
 

Deltagere: Eva, Martin B, Signe, Stine, Karin, Peter 
Afbud: Martin L 

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

Godkendt 

2 Siden sidst 
1. Tilbagemelding fra BID møde 

8/10 
2. Tilbagemelding fra d. 1. 

oktober - møde om 
planstrategi. 

3. Anesminde Åbent 
Hus. P-pladser til 120 biler, 7 
busser. Autocampere? 

 
 
 

4. Tidsplan for byvision for 
Jelling. 

 
5. Henvendelser siden sidst. 

 
 

6. Facebook og Jelling Ugeavis 

 
1. Referatet fra sidste møde er 

udsendt. 
2.  Arrangementet var desværre 

dårligt besøgt. Der var gode 
emner at drøfte. 

3. Godt arrangement. ex var der 
mulighed for at komme med ideer 
til aktiviteter på gården.  

P. plads til 7 busser er ikke optimalt - vi 
tager pkt. med til mødet med 
Camilla Jørgensen. 

4. Kommunen afventer budget 2020 
inden der tages stilling til det 
videre forløb. 

5. Grøn mobilitet 
            Henvendelse vedr. sparring til 

lokalrådet - vi siger nej tak for 
nuværende pga presserende 
opgaver 

 
6. Intet nyt 

 
 

3 Fremadrettet 
1. Møde med Camilla Jørgensen 

4/11. Hvad skal vi drøfte med 
hende 

2. Punkter til kommende møder i 
Lokalråd 

 
3. Punkter til Kommende møder i 

BID: d. 6. november. 
 

 
1.  Eva laver opsamling på pkt. til 

mødet. Karin videresender til 
Camilla. 

2. Vi har næste møde d. 4 nov. hvor 
vi samler op på hængepartier fra 
dette ekstraordinære møde. 

- fastsætte nye møder 
3. Eva deltager på næste møde  . 

- Jelling Børnefestival 
- Forår i Jelling 
            - Julen 2019 



             - BID 2020 
 
 

  Opfølgning på Bysyn 
 

1. Nyt vedr:? 
● Trafikforhold omkring 

skolen 
 
 
 
 
 
 
 

● Skiltning til skaterpark / 
Stine 

● Cykel/gangsti på 
Fårupvej/Signe 

 

 
 
 
Skoleleder på Bredagerskolen, Lance 
Luscombe deltog i dette punkt. vedr. 
skolevej / sikkerhed i Skovgade. Lance 
vil tage problematikken med i 
skolebestyrelse. Martin B. sender 
referatet fra sidste bysyn til Lance. Lance 
kontakter Camilla Mølgård og vender 
tilbage til Martin B. 
 
Stine orienterede vedr. skiltning til 
skaterparken 
 
Behandles senere 
 
Martin opsamler henvendelser vedr. 
kryds Mølvangvej/Fårupvej mm. 

5 Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Hvilke arbejdsgrupper ønsker vi at 
nedsætte? 

udsættes 

6 Udsmykning af Byens Torv 
Beløb i overskud 
250.000 i tilskud.  
Overskud 40.900.- 
Forslag til godkendelse: 
infoskilt 

Signe orienterede om henvendelser til 
forvaltningen. 
Der er usikkerhed i restbeløbet 

7 Evt. På hjemmesiden står der at lokalrådet 
udsender nyhedsbrev hvilket vi ikke gør 
længere da vi i stedet bruger 
facebook.Sætningen slettes på 
hjemmesiden. 
Lokalrådet har fået en henvendelse fra 
Britta Bitch vedr. trafikdag / cykeldag på 
Bredagerskolen - Peter deltager. 

 
 


