
 

Jelling   Lokalråd,   bestyrelsesmøde  

18/8   kl   19-   ca   21  
Fælleshuset   på   Ravnshøj  

Deltagere:   Annemarie,   Anja,   Britta,   Karin,   Signe,   Martin,   Eva   

Pkt  Dagsorden  Referat  

1  Godkendelse   af   dagsorden   og  
forrige   mødes   referat.  

Fremover   gennemgås   referatet   på  
mødet   og   renskrives   hurtigt   hvorefter   der  
er   en   uge   til   bemærkninger.   Herefter   er  
referatet   godkendt   og   klar   til  
hjemmesiden.  
 
Fremover   vil   der   være   et   fast   pkt.   på  
dagsordenen   der   hedder:   opfølgning   fra  
sidste   møde.  

2  Siden   sidst  
● Opfølgning   vedr.   cykelforhold   i  

Jelling  
 
 
 

● BID   11/8    (orientering)  
 
 
 

● Fællesskabsstafetten   13/8  
(orientering)  

 
 
 
 
 
 

 
● Henvendelse   til   Vejle  

Kommune   vedr   færdiggørelse  
af   projekter  
  (orientering)  

 

Tilbagemelding   fra   Britta   vedr.   spørgsmål  
til   Vejle   kommune   vedr.   cykelstier   i  
Jelling.   Vejle   kommune   svarer   at   der   ikke  
er   aktuelle   planer   om   etablering   af  
cykelstier.  
 
Referatet   ligger   i   BID   mappen  
Næste   møde   d.   9/9   -   Martin   og   Eva  
deltager  
 
Projektet   gælder   for   Vejle   by   og  
centerbyerne.  
Stafetten   kommer   til   Jelling   d.   5   okt.   og  
gives   videre   til   midnat.  
Forslag   om   at   arrangementet   slutter   i  
Gormshallen   om   aftenen.   Pt   7   spot.  
Oplysninger   vedr.   fælleskabsstafetten  
lægges   løbende   på   FB   og   Jellingguiden.  
 
Der   er   kommet   svar   fra   Gerda   Haastrup   -  
formand   for   teknisk   udvalg   -   at   der   ingen  
penge   er   nu   til   færdiggørelse   af   projekter  

3  Fremadrettet  
● NABOGO   

 
 

● Byvision   

 
Lokalrådet   ønsker   at   være   behjælpelig   -  
Martin   er   kontaktperson  
 
Udkastet   ligger   nu   klar   -   teknisk   udvalg  



 
 
 

 
 
 
 

● Bysyn   skal   vi   have   bysyn   i   år?  
 

har   sendt   det   i   høring   -   1   mdr.  
Lokalrådet   synliggør   høringen   på   
facebook,   Jelling   guiden   og   evt.   på  
infoskærmene   i   byen   (Martin   kontakter  
Peter   Sebstrup   og   forhører   om   hvordan  
man   får   adgang   til   infoskærmene)  
 
Ja   til   bysyn.  
Ex:   Lamper   i   byen   -   adgang   til   lægehus   -  
vand   /   skader   på   torvet   -   huller   i   fortov   -  
p.   skiltning   til   Kongernes   Jelling   -   se  
opfølgnings   listen.  

4  Forventninger   internt   i   lokalrådet  
og   forventninger   til   og   fra  
borgere/lokalråd.  
Diskussion  
 

Internt   -   Vi   skal   blive   bedre   til   at   give  
respons   på   udsendte   mail.  
 
Eksternt   -   1   punkt   fra   hvert   møde  
synliggøres   på   diverse   platforme.   Hvilket  
pkt.   aftales   på   hvert   møde.  
 
Vi   skal   være   synlige   i   byens  
arrangementer   ex   høst   fest   ol.  
 

5  Liste   over   kommende   opgaver  
1. Er   der   punkter,   der   er   færdige?  
2. Hvilke   opgaver   tager   vi   op   som  

de   næste?   Vi   vælger   1-2   pkt.  
fra   listen   “Til   opfølgning”.  

 
Vi   gennemgik   listen   som   nu   er   opdateret.  
Flere   pkt   ligger   i   dvale   til   senere  
opfølgning.  
Martin   ansøger   ULN   om   penge   til  
vandstenen.  
Karin   undersøger   skiltning   og   spørger   til  
brugen   af   offentlige   toiletter   i   Kongernes  
Jelling   og   Byens   hus.  

6  Evt.  
 

Næste   møde   29   sept.  

refr.   Karin  


