Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 9. september 2019, kl. 17-19 i Huset Trøjborg

Til stede: Jonas Andersen, Jens Erik Buur, Eva Just, Julie Trier, Niels Christian Sidenius.
Afbud: Synnøve Kerrn-Jespersen, Svend Bak, Jane Holm.
Malene Stornes har siden sidste møde meldt sig ud af bestyrelsen.

Dagsorden
1. Valg af referent
Niels Christian blev valgt som referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3. Underskrivning af referat fra 12. august
Der var ikke kommet ændringer til det udsendte referat, som dermed var godkendt den 3/9.
Referatet blev underskrevet.

4. Udestående emner fra sidste møde (jf. referat fra mødet 12/8)
Der var ikke udestående emner, der ikke allerede var optaget på dagsordenen.

5. Bestyrelsens sammensætning og opgavefordelingen efter Malenes exit
Der var enighed om at søge at få en af suppleanterne til at indgå i bestyrelsen (Niels
Christian).
Der blev aftalt følgende fordeling af opgaverne:
Jens: kasserer og kontakt til banken, betaling af regninger mv., opkrævning af kontingent,
medlemsoversigt
Julie: helhedsplangruppen, kontaktperson vedrørende en kommende indsats på det grønne
Eva: kulturgruppen (+ nye venner), det brede netværkssamarbejde i Aarhus
Synnøve: Midtbyens fællesråd, hvervning af medlemmer
Jonas: Renere Trøjborg, kontakt til Beboerforeningen
Niels Christian: kontakt til kommunen, netværkssamarbejdet, Midtbyens fællesråd, Huset
Trøjborg mv.

1

6. Hvervning af medlemmer – praktiske forslag og gennemførelse
Der var enighed om, at en bredere indsats for at hverve medlemmer måtte bygge på
forskellig information om Trøjborg Fællesråd og dets aktiviteter. Der blev fokuseret på
følgende emner/aktiviteter:
a. Hjemmeside
Hjemmesiden skal i hvert fald til en begyndelse være så enkel/minimalistisk som
muligt, så kan den efterhånden blive udbygget. Opgaver blev fordelt således:
Design, domæne, server: Julie får oplysning fra Malene om, hvad vi allerede har købt.
De nødvendige ydelser kan i givet fald købes. Julie indhenter pris på oprettelse af
hjemmeside. Hvis rimelig beløb oprettes den.
Billeder: Eva og Synnøve. Hvis nødvendigt inddrages en professionel fotograf. –
Sendes til Julie digitalt i god opløsning.
De første tekster: Niels Christian - sendes til Julie.
Opdatering af tekster på hjemmeside, når den er oppe og køre: Jonas
Dette arbejde skal være gennemført til næste møde den 8/10 2019.
Bestyrelsens forretningsorden bestemmer, at referater fra bestyrelsesmøder skal
offentliggøres i Frivillignyt. Bestyrelsen besluttede, at referater i stedet skal lægges
på hjemmesiden.
b. Facebook
Her kan lægges materiale om arrangementer, initiativer og lignende. Enighed om, at
det var hensigtsmæssigt at søge kommunikationen begrænset til det relevante for
TF’s aktiviteter. Aktive på Facebook kan lægge ind.
c. Nyhedsbrev
Malene havde som afslutning på arbejdet i bestyrelsen lavet et udkast til et første
nyhedsbrev. Bestyrelsen var enig i at få udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne så
hurtigt som muligt og besluttede en række ændringer/tilføjelser til forslaget fra
Malene: rundturen den 29/9, Renere Trøjborg aktionen den 6/10, aflysning af
fællesspisningen den 29/9. Niels Christian tager kontakt til Malene om rettelserne og
får Malene til at udsende det første nyhedsbrev. Jens og Julie sætter sig ind i,
hvorledes fremtidige nyhedsbreve udsendes – tager eventuelt kontakt til Malene.
d. Rundtur på Trøjborg den 29/9
Bestyrelsen besluttede at holde fast i det aftalte arrangement med Søren Hein
Rasmussen, men at aflyse en tidligere omtalt spisning samme dag, da den ikke var
nærmere planlagt. Tidspunkt og mødested for rundturen aftales hurtigst muligt med
Søren Hein (Niels Christian). Der var enighed om, at deltagelse var gratis.
Arrangementet søges omtalt på Facebook (Julie), i det omtalte nyhedsbrev (Niels
Christian) og gennem en mail udsendt efter medlemslisten (Julie).
Bestyrelsen besluttede at arbejde for en fælles spisning i november. Jens laver aftale
med en, der kan fortælle om det tidligere bryggeri i Willemoesgade, og Eva booker
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det store lokale hos Helle i Huset Trøjborg. Jonas kontakter Genlyd med henblik på
støtte til afholdelse af fællesspisningen.
e. Orienteringsside
Ud over de elektroniske medier er det nødvendigt med en introduktionsside til
almindelig omdeling. Der forelå to relativt ens forslag. Det blev besluttet at søge at
holde orienteringen på to A5-siders tekst og billede. Dette gennemføres således:
Tekst: Niels Christian – retter tekst til og sender til Julie.
Billede: Eva får fat i et flot illustrativt foto af Trøjborg og sender det til Julie.
Opsætning: Julie.
Trykning: Julie indhenter priser for tryk fra Godsbanen og Trøjborg kopi center. Dette
arbejde søges også gennemført til mødet den 8/10 2019.

7. Forandring af Trøjborg – samarbejde med AaK
Forhistorien er, at TF i april foreslog Teknik og Miljø at påbegynde arbejdet med en
helhedsplan for Trøjborg. Dette blev i maj afvist med den begrundelse, at T&M kun havde
ressourcer til at gennemføre én helhedsplan ad gangen, Ø-gaderne står først. I juni foreslog
TF, at der så blev lavet et midlertidigt stop for egentligt nybyggeri, indtil der var en
helhedsplan, for at minimere risikoen for at undgå uhensigtsmæssige og utilsigtede
effekter af enkeltstående projekter. Dette har T&M ikke svaret på.
I mellemtiden har TF sendt et større bidrag til AaK’s arbejde med en handlingsplan for det
grønne og det blå. Med den som udgangspunkt har Niels Christian talt med sekretariatsleder
Luise Pape Rydahl, der åbnede op for pilotprojekter, fx med plantning af træer og anden
form for begrønning. Der er givet kontaktdata på projektlederen for det grønne i T&M.
Bestyrelsen besluttede, at der skulle udarbejdes mere konkrete forslag vedrørende to-tre
arealer i området den vestlige del af kirkegården/kirken/Kochs Skole. Julie tager kontakt
til projektlederen for det grønne og indkalder herefter helhedsplangruppen.

8. Sammenhængende bymiljøer (forslag fra Enhedslisten til byrådet
I dagsordenen var der henvist til materiale til møde i magistraten mandag den 26/8.
Selv om forslaget fra EL ikke nævnte muligheden for bevarende lokalplaner, vurderede
bestyrelsen forslaget meget positivt. Det kunne være med til at åbne op for en ændring
af den meget rigide fortætningsstrategi, som AaK havde praktiseret efter vedtagelsen af
Kommuneplan 2017. EL´s forslag skal drøftes på et møde for midtbyens fællesråd den
8/10. Niels Christian forventer at deltage i mødet.

9. Orientering fra formanden
a. Peder Skrams Gade 53
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Beboerne i Peder Skrams Gade 53 har gjort et stort arbejde med at orientere medier,
og det er næppe realistisk, at TF kan gøre mere end det. Det giver fortsat mening at
drøfte en form for kontrol med selve byggeprocessen og registrere afvigelser i det
godkendte projekt fra AaK´s egne normer for byggeri. Der tages derfor kontakt til
beboerne i PSG 53 (Niels Christian).
Bestyrelsen besluttede samtidig at foreslå midtbyens fællesråd at gennemføre en
mere systematisk registrering af sådanne afvigelser (Niels Christian).
b. Tordenskjoldsgade 31
Bestyrelsen besluttede, at det var mest hensigtsmæssigt, at Beboerforeningen fulgte
med i Tækkers byggeplaner/planer for udnyttelse af arealet. Beboerforeningen skulle
så vurdere, når/hvis det var relevant at inddrage TF i forhold til AaK (Jonas).
c. Harmonisering af vejene i AaK
TF har støttet en henvendelse fra en gruppe beboere i Lystrup til byrådet i Aarhus
med henblik på en mere fair og ensartet praksis, når kommunen kræver offentlige
vejes overgang til status som privat fællesvej (Niels Christian).
d. Fællesrådenes arbejdsgruppe
TF har indsendt emner til en konference for fællesrådene i Aarhus (Niels Christian).
e. Netværkssamarbejde
Eva har deltaget i et møde for et meget bredt netværkssamarbejde, der blandt andet
omfatter dele af Sydbyen og Hasle. Enighed om at vi (primært Eva) så vidt muligt
følger med i dette arbejde – dog kan vi ikke være repræsenteret på det næste møde
den 17/9.

10. Orientering fra kassereren
Jens orienterede om, at et tilskud på 2.500 kr. fra AaK havde forbedret økonomien
betydeligt – der var ikke aktuelle gældsposter. Der er kun fire foreninger og ganske få
enkeltpersoner, der har betalt kontingent for 2019.
Niels Christian havde dd. modtaget besked fra AaK om, at man endnu ikke havde
indbetalt støtten til TF for 2019 på 2x5.000 kr. Niels Christian vil prøve at få betalingen
gennemført hurtigst muligt.

11. Orientering fra arbejdsgrupper
a. Helhedsplangruppen
Julie indkalder til møde, så snart der foreligger mulighed for at gå videre med det
grønne (jf. punkt 7).
b. Renere Trøjborg - gruppen
Der er planlagt en aktion den 6/10 med Waste Hunters. Jonas får fastlagt det præcise
tidspunkt (om muligt nævnes det i nyhedsbrevet) og søger at dække omkostninger til
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forplejning gennem enten Genlyd eller ved at kontakte formanden for
Handelsstandsforeningen (Hanne i We Love Wool). Henvendelse til Genlyd skal gerne
koordineres med ansøgning om støtte til spisearrangement i november (jf. næste
punkt).

c. Kulturgruppen
Eva orienterede om, at den tidligere gruppe Nye Venner var blevet en del af
Kulturgruppen. Der foregår en række aktiviteter i Beboerforeningen, i Johanneskirken
og i sognegården samt omkring Heimdal. Gruppen vil arbejde med fokus på at
arrangere cafekoncerter og spisearrangementer, eventuelt også historiske oplæg om
Trøjborg. Endvidere have kontakt til øvrige kulturelle udbydere på Trøjborg. Gruppen
vil være involveret i fællesspisningen i november (se ovenfor under punkt 6d).

12. Status på hjemmesiden
Er behandlet ovenfor under punkt 6a.

13. Eventuelt
Bestyrelsen var enige om, at den skal kunne handle, når der opstår (primært) presserende
byggesager på Trøjborg. Men initiativet skal helst komme fra berørte borgere, der også skal
tage ansvar for at følge en sag mere konkret. TF skal kunne træde til, når der skal
kommunikeres med AaK.

5

