Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 12. august 2019

Til stede: Niels Christian Sidenius, Synnøve Kerrn-Jespersen, Jonas Andersen, Eva Just, Svend
Bak, Julie Trier, Jens Erik Buur og Malene Stornes.
Afbud: Jane Holm

OBS!! Der opfordres til, at møder i fællesrådet prioriteres og man planlægger sin kalender
herefter, så alle er tilstede ved mødets start og bliver til mødet er slut.

Dagsorden
1. Valg af referent
Malene Stornes
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 9, d.: Formuleringen Musik mv. er kulturhus-udvalget.
3. Underskrivning af referat(er)
Referater fra møder 14/5 og 24/6 samt forretningsordenen blev underskrevet.
4. Udestående emner fra sidste møde (jf. referat fra mødet 24/6)
Budgetforslag for 2020
I forbindelse med vores svar til henvendelsen omkring budgetforslag for 2020 til Aarhus
Kommune har Niels Christian snakket med Keld Hvalsø. KH havde oplyst, at midler til afholdelse
af workshops for at igangsætte en proces frem mod en helhedsplan for Trøjborg ikke var et
budgetemne. Udgifter hertil måtte Teknik & Miljø afsætte af sit generelle budget.
Medlemssituationen
Vi skal have flere medlemmer, og de skal indbetale kontingent. På denne måde får vi
selvfølgelig flere penge i kassen, men vi får også en større gennemslagskraft overfor kommunen
m.fl.
Synnøve vil gerne lave en hververunde for at forsøge at få flere medlemmer. Der skal bruges
noget materiale hertil, evt. noget af det der sendes ud som nyhedsbrev.
5. Trøjborg Grøn-Blå
Enighed i bestyrelsen om, at det udsendte forslag er et godt skriv. Der er smårettelser mm. som
Julie og Niels Christian laver og lægger forslaget op på kommunens høringsportal..
6. Helhedsplan Trøjborg – workshops med AaK? – Hvordan får vi kommunen interesseret?
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Vi foreslår at tage fat på enkelte temaer som kan være mere håndgribelige at begynde på, f.eks.
træer langs Tordenskjoldsgade samt hastighed i samme gade. Niels Christian sætter processen i
gang med en invitation til kommunen.
7. Orientering fra formanden
Helhedsplan Randersvej
Niels Christian har snakket med en projektleder fra kommunen. Udgangspunktet er, at Trøjborg
slet ikke ligger i det berørte område og derfor ikke involveres. Det omhandler Randersvej nord
for Ringgade-krydset. Opstår der noget, som omhandler Trøjborg, bliver vi informeret herom.
Lokalavisen Aarhus
Vil gerne indsamle historier/eksempler på byggerier der har krævet ændringer i lokalplaner. Vi
har ikke umiddelbart oplagte eksempler herpå, men meld ind hvis man mener, der er noget
relevant, som kan bruges.
Kontakt til Keld Hvalsø, EL
Se ovenover under punkt 4.
Rundtur på Trøjborg den 29/9
Der bliver rundtur + fællesspisning den 29. september. Søren Hein Rasmussen vil gerne lave en
rundtur på omkring 5 kvarter for 15 personer (maks. 20). Der skal være en form for tilmelding til
rundturen.
8. Orientering fra kassereren
Hvordan ser økonomien ud?
Kontoen er åben – jubii! Der er taget en del gebyrer i forbindelse med oprettelsen, så vi skal
have opkrævet kontingent så hurtigt som muligt! Malene undersøger, hvor vores 10.000 kr. fra
kommunen bliver af.
Opkrævning af kontingent
Malene sender nyhedsbrev ud til medlemmer og opkræver kontingent.
9. Orientering fra arbejdsgrupper
Helhedsplan
Der aftales et møde i gruppen i sammenhæng med arbejdet i forhold til kommunen
Renere Trøjborg
Affaldsindsamling 6. oktober sammen med Waste Hunter. Karin Høy skal informeres (hun har
stået for affaldsindsamling på Trøjborg den 1. lørdag i april de sidste par år). Man kan søge om
materiale til affaldsindsamling ved Aarhus Kommune. Malene sender oplysninger til Jonas.
Nye Venner
Fællesspisning den 29. september. Malene finder ud af om det bliver frokost eller aftensmad, så
det kan planlægges med rundturen.
Musik mv.
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Der sker rigtig meget i både Johanneskirken, på Huset Trøjborg, i Beboerhuset og på Heimdal.
Eva arbejder videre på en kortlægning. Det virker til, at der til trods for de mange tilbud stadig
er mangel på lokaler, f.eks. øvelokaler.
10. Status på hjemmesiden
Malene kontakter Thomas for at høre, om han vil komme og ”undervise” os andre i, hvordan
hjemmesiden laves, da han har brækket hånden og derfor ikke selv kan sætte den op lige nu.
Jonas vil gerne opdatere siden løbende, når den er oppe og køre, så længe vi andre er med til at
fodre med tekster.
11. Orientering fra møde om byfortætning den 4/8 (Eva)
Bilag: Udtalelse fra mødet.
Gode og dårlige historier, deling af erfaringer m.m.
Bestod af både fællesråd, grundejerforeninger, aktionsgrupper m.m. à altså en blandet flok
med lidt forskellige udgangspunkt.
Oprør med kommunens fortolkning af fortætning – befolkningen er ikke med på kommunens
planer.
12. Forslag, beslutninger, initiativer
Hvervning af medlemmer
Se tidligere punkter.
Fællesrådenes arbejdsgruppe
Emner til fællesrådenes arbejdsgruppe: demokrati, borgerinddragelse, helhedsplaner, det
grønne og blå/klima og miljø.
Når Synnøve skal mødes med midtbyens fællesrådsforum, tager hun vores forslag med og
præsenterer for de andre. Det kunne være passende, hvis flere fællesråd kom med samme
emner for at vise vigtigheden af emnerne.
Der er pt. Ikke nogen, der ønsker at stille op til fællesrådenes arbejdsgruppe. Vi koncentrerer os
om vores fællesråd og ser tiden an.
Byggeri Tordenskjoldsgade 31
Vi skal komme med et svar til fremsendte mail – Beboerhuset inddrages. [Det er efterfølgende
oplyst fra projektlederen, at mailen fra kommunens planafdeling ved en fejl var fremsendt for
tidligt – men sagen aktiveres senere / NCS].
Niels Christian rykker for de manglende dokumenter i fremsendte mail.
Os fra Burger Schack
Julie finder ud af, hvortil en evt. klage skal sendes. Det virker til, at der er flere på Trøjborg der
er med på at klage. Måske mange enkelte klager virker bedre end en samlet klage fra
fællesrådet.
For opdatering på sagen se mail fra Julie.

Side 3|4

13. Eventuelt
Synnøve og Svend har desværre ikke mulighed for at deltage på de næste 2 møder (sept. og okt.)

Godkendt ved skriftlig procedure den 3/9 2019.
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