Trøjborg Fællesråd - Generalforsamling to.25.4.19 kl.19.00
REFERAT
1.Valg af dirigent og referent
Svend Bak blev valgt til dirigent og Synnøve Kerrn-Jespersen til referent
2. Bestyrelsens beretning
Formand Marlene Stornes aflagde beretning vedrørende arbejdet i Trøjborg Fællesråd siden det
opstartende møde 6.11.18.
Deltagerne i generalforsamlingen var særdeles tilfredse med det at arbejde, som var sat i gang og
de projekter, som var gennemført siden november. Der var stor opbakning til Fællesrådets arbejde
for at få lavet en helheds-og udviklingsplan for Trøjborg i samarbejde med Århus Kommunes
tekniske forvaltning.
Der var også stor interesse for den nye gruppe under Fællesrådet, som arbejder henimod at lave
et spillested/kulturhus på Trøjborg. Aktuelt undersøges blandt andet muligheder i den tidligere
Universitets karré overfor Løvbjerg.
Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.
3. Godkendelse af regnskab og budget
Der har ikke været nogen penge i Fællesrådet og der er derfor heller ikke noget regnskab for
perioden siden start 6.11.18 - generalforsamlingen25.4.19. Bestyrelsesmedlemmerne har selv lagt
ud af egen lomme for de (få) udgifter, der har været.
Budgettet for det kommende år blev fremlagt og godkendt. Der er søgt om midler hos Århus
Kommune. Kontingent fra medlemmer af Trøjborg Fællesråd vil også indgå.
Forsamlingen drøftede hvor vigtigt det er at bestyrelsen gør Fællesrådet synligt for de yngre
Trøjborgborgere, f.eks. gennem annoncering på Instagram, Facebook, plakater relevante steder
som f.eks. cafe St. th., butik Jordens Frugter, mm.
4. Fastsættelse af kontingent
Individuelt medlemskab af Trøjborg Fællesråd fastsattes til 100 kr. årligt
Forenings- og institutionsmedlemskab fastsattes til 300 kr. årligt
5. Forslag
a. Bestyrelsen stiller forslag om at Risvangen inddrages i Trøjborg Fællesråd
Claus Pape fra Risvangen har sendt en anmodning om at Risvangen kan være med i Trøjborg
Fællesråd. Et flertal i bestyrelsen bakkede dette ønske op.

Der var en længere diskussion omkring spørgsmålet med mange vinkler på sagen og en
grundlæggende positiv stemning. Det besluttedes at melde tilbage til Claus Pape (og gruppe) at
Trøjborg Fællesråd ønsker at få afklaret nogle spørgsmål før man kan tage stilling til spørgsmålet:
1. en klar afgrænsning af hvilket område, der er tale om. 2. Der ønskes en tilkendegivelse af hvilke
forhold og problemstillinger man i Risvangen (Claus og gruppe) er optaget af i forbindelse med et
medlemskab af Trøjborg Fællesråd. 3. Endelig ønskes det at man afklarer, om der er 1-2 personer,
som kunne tænke sig at være med i fællesrådets bestyrelse som repræsentanter for Risvangen.
Når der er tilbagemelding på disse spørgsmål vil bestyrelsen tage initiativ til en ekstraordinært
indkaldt generalforsamling for at tage stilling til ønsket om et fællesråd for Trøjborg og Risvangen.
b. Indkomne forslag - Ingen indkomne forslag.
6. Gennemgang og godkendelse af vedtægter
Der var en enkelt tilføjelse, som var krævet af Århus Kommune ift. fællesråd:
9. Udelukkelse
Eventuelle afvisninger af optagelse eller udelukkelse kan indbringes for generalforsamlingen
til endelig afgørelse. Udelukkelse kan kun forekomme hvis:
- der er mere end et halvt års kontingentrestance
- man ikke opfylder kravene i afsnit 3.
Det blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Flg. bestyrelsesmedlemmer fortsatte: Julie Trier, Jens Erik Buur, Marlene Stornes, Synnøve KerrnJespersen, Jane Holm (suppleant), Svend Bak (suppleant)
Flg. blev valgt til bestyrelsen: Eva Just, Jonas Andersen, Niels Christian Sidenius
8. Valg af revisor og suppleant
Leif Jensen fortsætter som revisor og Ib Pedersen som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Underskrift og dato
7/5 2019
______________________________

____________________________

Formand Marlene Stornes

Dirigent Svend Bak

______________________________
Referent Synnøve Kerrn-Jespersen

