
 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde 
15/12 20 kl 19- ca 21 

Digitalt møde. 

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

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

referat fra 3/11 godkendt og lagt på 
hjemmesiden 

2 Opfølgning fra sidste møde 
● Vandstenen 

Nu er der endelig penge - hvad gør vi 
så? 
Martin skriver til Viggo Friis og Niels 
Degn og orientere om status. 
Britta og Signe arbejder videre med 
placering og opgaven med 
vandtilslutning. 

3 ● Forvaltningsplan. 
Monumentområdet. (Britta) 

Ny forvaltningsplan tages til efterretning. 
Britta ser sin opgave som lokalrådets 
repr. ift til snitflader mellem borgere og 
forvaltningsplanen. 
 

4 Fremadrettet 
● Trafiksikkerhed Skovgade, 

Vejlevej 
 

Martin kontakter Henrik Levin vedr. det 
videre arbejde med trafik på Vejlevej. 
Vi afventer nyt vedr. trafiksikkerhed. 
Martin kontakter Lance vedr. cykelstien i 
Skovgade så vi har kontakt inden 
arbejdet med Vejle kommune. 

5 Henvendelser fra borgere 
● Henv fra Givskud lokalråd vedr 

cykelsti Jelling-Givskud   
 
 
 
 

● Legeplads nyt siden sidst (Anja 
og Eva) 

 
 

● Fårupvej byskilt flyttet (Britta) 

 
Forslag om at et par stykker fra Jelling 
lokalråd mødes med tilsvarende fra 
Givskud lokalråd.Eva og Martin svarer 
Givskud. Evt. er det Anja og Britta der 
deltager. 
 
Eva foreslår et fælles legepladsudvalg 
sammen med Kongernes Jelling og 
Seminariet. 
 
Vi er utilfredse med at der ændres i 



 
 
 
 
 
 
 

● Højager hjemmet (Britta) 

skiltningen i Jelling uden inddragelse af 
ex Lokalrådet. 
Martin kontakter Gerda formand for 
teknisk udvalg vedr. lokal undren. 
Lokalrådet ønsker en drøftelse af 
mobilitetsplanen i Jelling. 
 
Vi er bekymret over udviklingen der 
beskrives på Højagercenteret. 
Det er vigtigt for lokalsamfundet at der er 
et velfungerende plejehjem i byen. Det 
giver tryghed for ældre borgere. 

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

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

 
Vi har brug for en mobilitets plan - 
Haster. 
 
 
 

7 Nyt til Facebook/Presse Pkt. vedr. Højagercenteret. 
Pkt. vedr. trafikplan. 

8 Evt. 
 

.Eva laver datoplan over forårets møder. 
samt årsmød, bysyn og 
generalforsamling. 
 
Hvem ønsker genvalg? 
Gode forslag til nye medlemmer af 
lokalrådet .Forslag om små hint om hvad 
vi laver for at skabe interesse. 

- Hvad vil vi med Jelling 
- Hvad mener vi om trafikken i 

Jelling 
- Cykelstier i Jelling 
- osv 

 refr. Karin Tarp 


