
Referat 

Generalforsamling/Nytårstaffel, Jels Lokalråd 

Fredag den 20. januar, kl. 16.00 – 18.00, 2023, i Thorhallen. 

Husk nytårstaflet og generalforsamlingen på fredag 
 
På fredag, den 20. januar, afholder Jels Lokalråd sit årlige nytårstaffel og generalforsamling fra kl. 16.00 

- 18.00, i Thorhallen. 

 

 

 

Efter generalforsamlingen skal de to Jels-priser, Årets Jelsing og Årets Forskønnelsespris, uddeles og 

efter en kort pause vil repræsentanter fra Vejen Kommune fremlægger planerne for Torvet i Jels. 

 

Der vil under hele arrangementet være en pølsevogn til stede inde i hallen, hvor Jels Lokalråd byder på 

hotdog. Drikkevarer vil kunne købes i Thorhallen. 

 

Jels Lokalråd håber at se rigtig mange Jelsinge til nogle hyggelige timer med spændende nyt omkring 

Torvet. 

Omkring 170 borgere mødte op. Pølsevognen var desværre for høj til at komme ind i hallen, men der var fin 

adgang, til denne, fra nederste dør i hallen. 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent – Henning Mikkelsen. Generalforsamlingen lovlig varslet. 

2. Valg af stemmetællere og referent – Anette Dons Jensen 

3. Formandens beretning og fremtidsplaner/året der gik, året der kommer 

 

 

4. Forelæggelse af regnskab - Linda Werner gennemgik regnskabet, ingen kommentarer. 

5. Indkomne forslag - ingen 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 

Sekretær  Anette D. Jensen   modtager genvalg 

Menig medlem Birgit Qvist    modtager genvalg 

Menig medlem Pia Holm    modtager genvalg 

Menig medlem Anna G. Trans   modtager genvalg 

Menig medlem Lars Jensen    modtager genvalg 

Valg af suppleanter 



  Arne Jensen     modtager genvalg 

  Finn Smidt    modtager genvalg 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

  Claus Tindhof   modtager genvalg 

  Peter L. Jensen   modtager genvalg 

  Margit Nielsen   modtager genvalg 

7. evt. 

Efterfølgende uddeltes Jels priserne. Hermed ordene fra Lars K. Jensen: 

Motivation for tildeling af prisen; Årets jelsing 2022. 
 
Årets jelsing er jelsing med stort J! Født og opvokset i Jels. Har arbejdet 
en stor del af sit arbejdsliv i byen. Og ikke mindst aktiv i foreningslivet og 
som frivillig i mange sammenhænge. 
 
I indstillingerne fra borgere i byen bliver det blandt andet skrevet 
følgende om vedkommende: 

• Er altid positiv og hjælpsom. 

• Stiller op til mange ting, der skal gøres frivilligt. 

• En ildsjæl, der gør alt for at hjælp til, hvor der er behov - alle steder 
hvor der rækkes ud efter hjælp. 

• Tager også gerne selv teten til initiativer der gavner lokalsamfundet. 
 
Årets jelsing er nok bedst kendt i den brede offentlighed for gode 
stemningsbilleder fra Jels og nærmeste omegn - og særligt for at dele 
dem på Facebook, så alle både i byen og interesserede udefra får et 
fantastisk indtryk af vores by. 
 
Årets jelsing er praktisk anlagt og er ikke bange for at tage fat: 

• Der sker noget ganske særligt når vedkommende svinger en 
malerpensel. 

• Eller kravler på knæene for at luge ukrudt på torvet. 

• Melder sig til at hjælpe med at samle juletræer med JIF Volleyball. 
 



Og så er hun aktiv i og omkring Vikingespillet både på og bag scenen, hvor 
hun har stor betydning for at alle særligt nye føler sig velkomne. Her får 
hun også lejlighed til at vise sit talent for skuespil - og hun har gennem 
årene spillet bondekone, troldkvinde og dronning med lige stor 
indlevelse. 
 
Årets jelsing er Jette Hagelskær. 
Overrækkelse af statuette: 

Jeg har den store glæde på vegne af Jels Lokalråd med udnævnelsen af 

Jette Hagelsskær til Årets Jelsing 2022 at overrække det synlige og 

fortjente symbol på årets Jelsing statuetten ”Kvinde med hjerte” som et 

rigtig flot og fortjent skulderklap. 

Vi ønsker dig tillykke med æren og påskønnelsen. 

 
Og nu til Årets forskønnelsespris 2022. 

 

Komiteen har modtaget et stort antal indstillinger i form af nybygninger, 

ombygninger og renoveringer i Jels. Alle gode kandidater til Årets Forskønnelsespris, 

så det har givet anledning til en god drøftelse i bedømmelses komiteen. 

Alligevel skiller prismodtageren sig afgørende ud, og medvirker til at give Jels et 

positivt løft. 

 

I indstillingerne fra jels bliver der blandt andet skrevet følgende om bygningen: 

• Den har gennemgået en stor renovering, og resultatet er blevet rigtig flot. 

• Vinduerne er malet mørke og dørene er istandsatte på smukkeste vis. 

• Renoveringen har skabt et sted som udstråler ro og fordybelse. 

• Vi har alle glæde af, at det er sat flot i stand og det favner alle aldersgrupper.  

• Den er blevet meget flot og stilfuldt i stand sat. Og det er lykkedes selv om det 

har været besværligt bl.a. pga. corona. 



• Den bør have forskønnelsesprisen fordi den er blevet lys og enkel samt meget 

imødekommende, og lyden er helt anderledes i rummet. Alt dette efter en 

meget omfattende restaurering. 

• Hold da op – det er ligesom jeg bliver budt velkommen, når jeg ser farverne. 

• Virkelig flot renovering. Lyst og indbydende. En central en del af Jels og selv os 

der er fraflyttet har gode minder herfra. 

• Den er meget mere synlig specielt efter hækken og beplantning mod vejen er 

fjernet. 

 

Bedømmelses komiteen føjer yderlig til: 

Årets Prisvinder er på samme tid et stilfærdigt sted uden at gøre stort væsen af sig, 

og på samtidig  et sted de fleste af os kender, enten ved at have deltaget i 

fællesskabet eller når vi passerer stedet. 

Prisvinderen har de sidste par år gennemgået en stor indvendig og modig 

renovering, hvor man ikke har været bange for at tage fat i inventar, farver samt 

materialer på en ny måde, selvom det gamle havde en lang historie bag sig. Man har 

fulgt en klar idé hele vejen. 

Noget af det vigtigste og mest synlige inventar er udover renovering, flyttet til anden 

og uventet placering - men det fungerer godt på det nye sted og i samspil med 

rummet. 

Et stort instrument er gennemgribende renoveret. Det ses måske ikke så meget, når 

man kigger på det, men den nye lyd , er nu i særklasse.  

Rummets vægge er malet i behagelige varme farve og loftet i en matchede hvid 

farve – begge passer godt til møblerne og løfter hele oplevelsen af stedet.  

Fjernelse af hæk og beplantning mod vejen har gjort bygningen synlig, så den langt 

bedre kommer til sin ret. 

Den er et synligt vartegn for Jels, og med dens centrale placering udgør den et flot 

midtpunkt for byen.  

Jeg kan  ikke trække spændingen længere. 

 



Kære tilhørere – det er en stor glæde, at kunne afsløre Årets Forskønnelsespris 2022 

-  JELS KIRKE. 

Jeg vil derfor bede næstformanden for Menighedsrådet Bente Johanne Fogh, om at 

komme herop og modtage prisen på kirkens vegne. 

 

OVERRÆKKELSE AF STATUETTE 

Jeg har den store glæde på vegne af Jels lokalråd, med udnævnelsen af JELS KIRKE 

som Årets Forskønnelsespris 2022, at overrække det synlige og fortjente symbol, 

statuetten ”Kvinde med skjold”, som er et rigtigt flot og fortjent skulderklap. 

Jeg vil afslutningsvis endnu engang ønske prismodtagerne tillykke med æren og 

påskønnelsen. 

Tak til arrangørerne – og tak til alle jer, der mødte op.     

 

 

 

Efter en kort pause, hvor der var mulighed for at få sig en pølse/hotdog, præsenterede Jens Josefsen og 

Louise, Vejen Kommune, skitse forslag og forklaringer til byens midtpunkt, Torvet. 

Efterfølgende spørgsmål fra borgerne: 

Gitte Mikkelsen: synes ikke det er godt med busholdeplads på Søvej, vil genere indkørsel til Brugsen. 

Jens Josefsen (J.J.): busserne skal som sådan ikke have holdeplads, de skal kun stoppe for af- og påstigning. 

Det er i aftale med Sydtrafik. 

B. Rerup: hvad har I tænkt jer med P-pladser, der er i forvejen store problemer med manglende pladser? 

J.J.: de skrå P-pladser fastholdes og der kan formentlig tilføjes 3 ekstra. Desuden kommer der en del P-

pladser i forbindelse med torveområdet. Det er endnu ikke afgjort om der også bliver mulighed for P-

pladser, bag de kommende bygninger på nuværende busholdeplads. 

Borger: det er en regel, at bussen skal holde på pladsen 5 min. før afgang, kunne man ikke inddrage den 

grønne plads overfor Brugsen ? 

J.J.: det kigger vi på. 

Jette Hagelskær: jeg er meget imod, at der skal bygges på torvet. Er der virkelig behov for så mange 

lejeboliger? Der er også snak om en del lejeboliger ved Mariegård, samt på Ravnbjerg. 

J.J.: Det er et politisk valg, boligforening og lokalrådet ønsker flere lejeboliger. Det giver god mening med 

attraktive boliger i bymidten 



Borger: I vil bygge i 2-3 plan, kan de udlejes ? Der er tomme lejligheder i øverste etager. 

J.J.: boligforeningen Kongeåen ville kun bygge i et plan, det synes Vejen Kommune og lokalrådet ikke om. 

Det vil ikke passe ind arkitektonisk og vil give for lidt boliger, økonomisk set.  

Borger: er det almennyttige eller pensionistboliger der bygges og hvorfor skal der bygges lige i midtbyen. 

J.J.: det er byrådet intension, at der skal bygges på området, det har det været siden 2008. Synes nok der 

kan bygges meget attraktive boliger dernede. 

Finn Smidt: Tidligere forslag fra boligforening Kongeåen, var små boliger med carport og udestuer, det ville 

slet ikke passe ind i bymidten. Vi bør understøtte strukturen og det er vigtig at bibeholde torvet med dertil 

hørende funktioner. Hotellet lå også som er form for bagvæg og gav et meget veldefineret rum, det ønsker 

vi igen. Nu er det langt om længe blevet muligt at ændre på busholdepladsen og dermed udnytte området. 

De P-pladser der er tegnet ind, er påtænkt som et areal, der kan bruges i andre henseender, et offentlig 

byrum. Vi er også nødt til at have et vist antal boliger før et boligselskab eller privat investor vil på banen. 

Byggeriet skal være noget, vi kan holde ud at se på de næste 50 år.  

Olga Pedersen: hvorfor skal der bygges i højden? 

J.J.: etplans er for lavt til området og det giver for lidt boligmasse. Lige nu er der en lokalplan, er tillader at 

bygge meget højt, men vi vil gerne, at det passer ind i omkringliggende boliger. 

Jette Schmidt: synes det ser fornuftigt ud, godt med en bygning som baggrund. I øjeblikket mangler der 

virkelig noget dernede, det er for tomt, ingen har lyst til at opholde sig der. 

Lone Rank: hvorfor har I ikke tænkt på et borgerhus. I hallen skal der købes mad og drikkevarer, 

Foreningshuset er kun for foreninger, vi mangler et sted, hvor vi kan medbringe mad/drikkevarer og udføre 

aktiviteter. 

Niels Bendix: det boligselskab der var på banen, havde indtegnet et borgerhus, men det var kun for deres 

medlemmer. 

J.J.: Jels er begavet med flotte offentlige rum, der er ikke behov for yderligere. 

Louise, Vejen Kommune: pavillon kan jo bruges som en form for medborgerhus, meget afhængigt af, 

hvordan det udformes. 

Finn Smidt: pavillon er bøde til byens borgere, samt til bla. hærvejsturister. Der skal søge fondsmidler og 

der skal arbejdes på, hvordan det skal se ud, hvilke funktioner det skal indebære. 

Niels Johannessen: god ide med en ”bagvæg”. Et borgerhus vil stå ubenyttet hen, hvem skal passe det, 

betale det. Vi har muligheder nok i byen.  

Niels Bendix: tak for den store opbakning, samt god ro og orden. 

 

 


