
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde  
mandag d. 4. november 2019 kl. 19.30 i Byens Hus 
 

Deltagere: Eva, Karin, Martin B, Signe, Peter,  samt Camilla Jørgensen, Vejle Kommune 
Afbud: Stine 
Fraværende: Martin L 

Pkt Dagsorden Referat 

0 Drøftelser med Camilla Jørgensen, 
Teknisk Forvaltning, Vejle 
Kommune 
  

1. Der kører mange biler og 
tunge køretøjer imod 
køreretning ved 
Gormsgade/Mølvangvej 

 
2. Er der tænkt 

autocamperpladser ind i de 
nye parkeringsarealer ved 
Kongernes Jelling/Anes 
Minde? 

 
3. Hvordan kommer man til det 

ny lægehus, hvis man ikke har 
bil? 
 

4. Har skriverier i pressen om - 
og uheld i – krydset 
Mølvangvej/Fårupvej for nyligt, 
givet anledning til overvejelser 
i forvaltningen? 

 
5. Manglende vedligehold af 

cykelsti/fortov fra Asgård til 
Bredagerskolen 

 
6. Skilte med henvisning til 

Skaterpark. Finansiering? 
3x3000kr 

 
7. Hastighedssænkende 

foranstaltninger på Vejlevej fra 
Rema til Netto. 

 

Ad 1. Svar fra forvaltningen: Politiet skal 
sikre at færdselsloven overholdes - 
kontakt lokalbetjenten. 
Camilla orient. om at der skal ses på de 
generelle trafikale udfordringer ifm 
Anesminde. 
Forslag: at Brugsen bruger adressen i 
Vestergade i stedet for Mølvangvej - 
måske giver det færre lastbiler på 
Mølvangvej. 
Forslag: At der skiltes med at 
Mølvangvej er  blind vej  på Fårupvej og 
Kollegievej. 
 
Ad 2. Der er tænkt autocamper ind ifm 
med parkering på Anesminde grunden. 
Hvad skal der være for faciliteter for 
autocampere. 
Forslag om ændret udkørsel. Ændres fra 
Kollegievej til Herningvej, hvor der er 
mindre gennemgående trafik. 
Camilla fortalte om Anesmindes tilstand 
både inde og ude. Der skal ryddes op 
alle steder. Jorden undersøges hurtigt. 
 
Ad 3. Pt ikke tænkt på adgang - Camilla 
undersøger. 
 
Ad 4. Uheldskrydset - pt ingen planer 
siger Camilla Mølgård.  
Forslag: Bump som på Bredager - 
Brudte flader, ex fortov der føres over 
vejen - forskydning i krydset. 
Camilla tager det med tilbage til 
forvaltningen. 
Camilla spurgte til krydset ved 
Skovgade.  
 



 
8. Hvad skal ske med stakittet fra 

græsareal ned mod Fakta’s P 
plads? 

 
9. Kommunikation med Gitte Fuhr 

vedr Midgårdsormen.  
 

10. By Vision? 
 

11. Siderne på trappen ned til 
Byens Hus. 

Ad 5. Det er cykelstien fra Fårupvej til 
Bredager skolen der er meget dårligt 
vedligeholdt og det er ulogisk med fliser 
til cyklende og asfalt til gående. 
 
Ad 6. De tilstedeværende var usikre på 
punktet - vi ber`Stine tage sig af det. 
 
Ad 7. Der var enighed om at der bør 
kigges på området evt. både cykelsti og 
fortov på Vejlevej. Der har været 
trafiktælling . Der skal kigges på farten. 
Man kunne videreføre de vejtekniske 
foranstaltninger, fortov, cykelsti og 
hastighedsnedsættende foranstaltninger, 
der er på Skovgade. Det vil sige, at der 
kommer et fortov og cykelsti langs 
Vejlevej fra Rema, Skovgade/Vejlevej og 
frem til stisystemet ved Sydkrogen. Dette 
vil også letter adgangen, for 
brugerne/borgerne, til det kommende 
lægehus på Sydkrogen.  
 
Ad 8. Forslag: sæt et levende hegn op 
indtil der sker andet. Camilla snakker 
med “vej og park” Camilla skal mødes 
med Ole Ballegård og vil spørge ind til 
Fakta lokalerne. 
 
Ad 9. Camilla undersøger hvad der sker. 
Det forklarende skilt er undervejs. 
 
Ad 10. Der er afsat 400.000 i budgettet - 
forventes at være til Egtved og Jelling 
 
Ad 11. Der foreligger en projektplan der 
er udarbejdet i arbejdsgruppen vedr. 
torvet. 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

 

2 Siden sidst 
Tilbagemelding fra skoleleder Lance 
Luscombe, Bredagerskolen. 

 
 
 

3 Fremadrettet 
1. Dagsordenspunkter til 

lokalrådsmøde d. 2. december 
‘19 

 

Ad 1. Foreløbige pkt er hængepartier 
Julefrokost er aflyst da vi har brug for et 
arbejdsmøde. Martin giver lyd om 
mødetidspunkt 
 



 
2. Nye møder i 2020 

Ad 2. Eva udsender en doodle 

5 Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Hvilke arbejdsgrupper ønsker vi at 
nedsætte? 

Pkt. udsat 

7 Evt. Peter og Karin deltager i konferencen om 
cykling d. 15 nov. 
 
Camilla foreslog at lokalrådet afholder 
møder på forskellige lokaliteter. 

 


