
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde 29/6 2020 kl. 19.00 

Fælleshuset på Ravnshøj 

Deltagere: Anne marie, Britta, Signe, Karin, Martin, Eva 
Afbud: Anja 

Pk
t 

Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og forrige 
mødes referat. 

Dagsorden godkendt 
Referat fra 12/5 er godkendt fra tidligere bestyrelse 

2 Godkendelse af referat fra 
generalforsamlingen 11/6 
 
Konstituering skete efter 
generalforsamlingen 11/6 

Referatet fra generalforsamlingen godkendt 

 

 

Konstituering:  
Formand: Martin Bredthauer 
Næstformand og Webansvarlig: Eva Bennike  
Kasserer: Signe Grønvall 
Sekretær: Karin Tarp 
Bestyrelsesmedlem: Britta Bitsch 
Bestyrelsesmedlem: Anja Lukic 
Bestyrelsesmedlem: Anne marie Andreasen 
 

3 Velkommen til nye medlemmer 
- Gennemgang af lokalrådets aktiviteter 
og samarbejdspartnere. 
 
 
 
-Drøftelse af hvad Lokalrådets opgave er 
og hvad vi som Lokalråd skal lægge navn 
til. 

 
Lokalrådets årsrapport viser årets aktiviteter. 
Samarbejdspartnere: Repræsentanter fra Vejle 
kommune, ULN, BID, samarbejdsudvalget for 
monumentområdet, evt. andre lokalråd. 
 
stikord: 

- en del af kommunens demokratiske lag 
- inddragelse i kommunale/ lokale anlæg 
- dialog borger / lokalråd 
- forventningsafklaring 
- gerne specifikke opgaver 
- evt. lokale aktiviteter 

Emnet tages op jævnligt. 

4 Siden sidst 
1. Bid møde 2/6 

 

2. samarbejdsudvalg/arrangements-

gruppe, monumentområdet 18/6 

 

 
Refr. ligger på drev 
Høstmarked på Stationsvej d. 12 sept - Pia David er 
tovholder. 
Tour de france initiativer planlagt pt: 

- logo er besluttet 
- små flag med logo 
- racercykel til afprøvning i kongernes Jelling 
- Opstart lørdag d 4 juli i Kongernes Jelling 



- Der opstartes en side på Jelling guiden 
- Aktiviteterne foregår i samarbejde med Tour 

de france sekretariatet i Vejle kommune 
- Interessent møde  i Jelling i aug for at samle 

og koordinere aktiviteterne. 
- evt. en månedlig nedtælling til 

arrangementet pt d. 4 i mdr. 
- Høj området skal beskyttes - 

samarbejdsguppens anbefalinger  
- kan ses på drevet. 
- Eva og Signe deltager på næste BID møde. 

 

5 Henvendelser fra borgere etc. 

1.  Mail fra NaboGo 

 

 

 

 

2. Spørgeskema undersøgelse 

 

 

3. Perronhøjde - Jørgen Juul 

 
Samkørsels tjeneste “Nabogo” - en app - korte 
distancer 
Martin tjekker Vejle kommunes kontakt til Nabo go. 
Hvis lokalrådet formidler app så skal det være efter 
sommerferien. 
 
Eva har svaret på et spørgeskema om demokrati og 
udviklingsopgaver 
 
Henvendelse vedr. perronhøjde. 
Eva svarer Jørgen Juul 
Britta skriver til lokale folketingspolitikere, Birgitte 
Vind og Karina Lorenzen 

6 Fremadrettet 
1. Fra gen fors. (Søren) 

Vedr uvildig undersøgelse af 
cykelforhold 

2.  
Liste over kommende opgaver 

1. Hvilke opgaver tager vi op som de 
næste? Vi vælger 1-2 pkt. fra 
listen “Til opfølgning”. 
 

 
Britta undersøger processen vedr. cykelforhold i 
Jelling. 
 
 
 
Udsættes 

7 Evt. 
 

Møde datoer: 
Tirsdage d. 18 aug - 29 sept. - 3 nov - 15 dec 
tidspunkt 19.00 til 21.00 ca. 

refr. Karin Tarp 


