
 

 

Jelling Lokalråd, bestyrelsesmøde 
26/1 kl 19- ca 21 

Online 

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

Pkt Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden og 
forrige mødes referat. 

referat 15/12 20 godkendt og lagt på hjemmesiden 

2 Opfølgning fra sidste møde 
 Henv fra Givskud lokalråd 

vedr cykelsti Jelling-
Givskud   

 
 
 

 Vandstenen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Repræsentant til 
Anesminde gruppe 
 
 

 Cykelsti på Skovgade 
 
 

 
Martin har snakket med en fra Givskud lokalråd der 
er glad for henvendelsen fra os.Britta og Anja bliver 
kontaktet. 
 
Der har været en fin artikel i VAF. Det er vigtigt med 
placeringen med god plads omkring stenen og hvor 
der kommer folk. Vi henvender os til Camilla 
Jørgensen i marts/april vedr. placering og derefter 
kontakter Britta Lisbeth Wolters vedr. forslag. 
 
Britta - der er møde d. 9-2-kl 10.00. 
 
Der afholdes møde med Bredager skolen, Friskolen, 
Gitte Fuhr i februar. Lokalrådet deltager også  

3 Siden sidst 
 Kommende møde i 

legepladsgruppen  

 
Der afholdes møde d. 5 febr 
Camilla har indkaldt: repr. fra lokalrådet, Morten 
Theilman, Lars Kjær. 
Pkt: flere legepladser - mere konkrete ideer.  



4 Henvendelser fra borgere 
 “Ansæt en Bypedel” 

Drøftelse af hvem der står for juleudsmykningen i 
midtbyen. flot udsmykning men grimt med ledninger 
og farvede bånd. Martin spørger Irene om det er 
handelstandsforeningen der har opgaven - evt. 
snakke om det i BID. 
Vedr. bypedel - hvem ordner Jelling? Martin sender 
borger henvendelsen til Camilla. 

5 Fremadrettet 
 Generalforsamling  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Regnskab  

 
Generalforsamling d. 27/4-  hvordan afhænger af 
corona restriktioner. 
Evt en kombi af online og fysisk møde. 
Hvordan afholdes valg ved online møde? 
Spørgsmålet stilles på online kurset. 
Årsrapport og regnskab skal sendes inden 1-3- 
21. 
 
Mindre aktiviteter i året pga corona. 
Ingen bemærkninger til regnskabet 
Forslag om at bruge overskuddet til 
borde  /bænkesæt til byen.  

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

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

NB.nye emner på listen!! 
 
 

 Mobilitetsplan 

 
Mobilitetsplan 
cykelsti i Skovgade 
Vandstenen 
Forberede generalforsamling - strategi for “reklame” 
til nye medlemmer. 
Byvision - på dagsordenen til næste møde.  

7 Nyt til Facebook/Presse Link til artikel om vandstenen 
Varsle 27- 4 generalforsamling 
Henvendelse fra borger 

8 Evt. 
  

Se de små film fra andre lokalråd - mail d. 6-1-20 
 
næste møde 16/3 21 

 refr. Karin Tarp 
 


