
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde 
29/9  kl 19- ca 21 

Fælleshuset på Ravnshøj 

Deltagere: Anja, Britta, Karin,  Martin, Eva  
Afbud: Signe 
Fraværende: Anne Marie 

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

referat 18/8 godkendt  

2 Opfølgning fra sidste møde 
 

● Toiletter i byen? (Karin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Støtte fra ULN til opstilling af 
Vandstenen? 

 

 
 
Der forefindes skiltning til offentlige 
toiletter på de opstillede skiltestandere 4 
steder i byen. Der henvises til 
toiletbygningen til højre for kroen. Det er 
meget vanskeligt at se at det er offentlige 
toiletter. Der er toiletter ved Kongernes 
Jelling bag ved den opstillede palisade 
hvilket gør det vanskeligt at se at der er 
offentlige toiletter. Kongernes Jelling og 
Byens hus`toiletter bliver brugt i stor stil 
af turister. 
På bysyn vil vi spørge ind til økonomien i 
ex rengøring og vedligehold. 
 
Lokalrådet fik afslag på ansøgningen om 
genopstilling af vandstenen. Britta får 
materialet ved. vandstenen og kontakter 
Conny Bæk. 
 
Lokalrådet drøftede hvordan får vi mere 
liv på torvene ex løbende udstillinger, 
skulpturer, træer ol. 
Hvad sker der med planerne vedr. 
færdiggørelse af etape 2. 
Vi mangler en masterplan. 



Martin kontakter Kirsten Thøgersen vedr. 
hvad sker der??? 
 
 

3 Siden sidst 
● Verdensarv uge - Jelling 

Heritage vil gerne have tilsagn 
om støtte 

 
 
 
 
 

 
● Referat fra 

Samarbejdsudvalgsmøde 
Monumentområdet d. 25/9 20 
 
 
 
 
 

● Referat fra BID møde 9/9 20 
 

 
Der har været afholdt et møde hvor Eva, 
Britta og Anja deltog. Ole Grangård og 
Flemming Midtgård er initiativtagere. Der 
snakkes om en uges aktivitet med 
forskellige kulturspor.  
Lokalrådet afventer nærmere tidspunkt 
og form- umiddelbart støtter vi 
arrangementet. 
 
Refr.er på drev. 
JVTC= Jelling Viking Test Center, vil 
undersøge hvordan Anesminde kan 
anvendes og prøve det af. Tidsplan    ca 
1 ½ år 
Brugen af Anesminde - husk at inddrage 
de folk der pt har lokale aktiviteter i gang.  
 
Det er usikkert om BID fortsætter - 
afhænger af økonomi. 
refr. er på drev. 

4 Fremadrettet 
● Bysyn  

 
● Landsbyplanlægning  høring.  

 
● ULN fællesmøde 13/1 21 

 
● Tydelig Midgårdsorm  (Britta og 

Anja) 

 
● Cykelsti i Jeling og mod 

Givskud (Britta og Anja) 
 
 
 
 
 

● Status på NaboGo? 
 

 
Vi afventer dato 
 
 
 
 
 
Camilla Jørgensen vil arbejde på om den 
kan gøres tydeligere. 
 
Kan vi optimere cykelstiernes 
sammenhæng - tydeliggøre 
infrastrukturen på cykel.  
 
 
Eva kontakter og vi trækker os ud af den 
videre proces 

5 Henvendelser fra borgere 
● Maibrit: forskønnelse af 

rundkørsel mm. 
● Betty sti Brugsens p-plads, 

Gormshøj 

 
Vi tager pkt. med til bysyns mødet. 
 
Vi tjekker op på stiens tilstand (karin) 

6 Liste over kommende opgaver 
1. Hvilke opgaver tager vi op som 

 
 



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

 
 
 

7 Nyt til Facebook/Presse Noget om at vi afventer vedtagelsen af 
byvisionen og håber på en overordnet 
plan for den fortsatte udvikling af Jelling 
midtby. 

8 Evt. 
 

Eva vil gerne af med opgaven i 
Samarbejdsudvalget for 
monumentområdet - Britta tager den. 

 refr Karin Tarp 
 
Næste møde tirsdag d. 3 nov. 


