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Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019, kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

Til stede: Eva, Julie, Jens, Niels Christian, Jane, Svend 

Afbud: Synnøve, Jonas 

Dagsorden  

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt, idet yderligere punkter til punkt 10 blev annonceret. 

 

3. Underskrivning af referat fra 9/9 2019 

Der var ikke kommet ændringer til det udsendte referat, der var godkendt via skriftlig 
procedure den 26/9 2019. Referatet lev underskrevet. 

 

4. Opsamling fra sidste møde og status på emnerne (jf. referat fra mødet 9/9): 
a. Hjemmeside 

Bestyrelsen skal gennemse den færdige hjemmeside for fejl eller behov for 
ændringer, blandt andet skal det overvejes at lægge høringssvar mv. og events på 
hjemmesiden (Niels Christian og Julie). Der skal være en løbende kontrol af 
hjemmesidens aktualitet og troværdighed (i første omgang ved Julie). 
Det blev besluttet, at alene bestyrelsens medlemmer optræder på hjemmesiden; 
det kræver at hvert medlem giver skriftlig tilladelse hertil (Niels Christian 
udarbejder blanket), samtidig skal fællesrådets efterlevelse af 
persondatabeskyttelsesloven fremgå af hjemmesiden (Niels Christian udarbejder 
tekst). 
Hjemmesiden skal endelig indeholde en henvisning til fællesrådets FaceBook. 

b. Facebook 
Bestyrelsen besluttede, at FB skal bruges som den mest fleksible 
informationskanal, derfor skal adressen ind på hjemmesiden og i 
informationsfolderen (Julie). Det er fortsat åbent, hvem der lægger ind på FB. 

c. Nyhedsbrev 
Der var tilfredshed med det nyhedsbrev, der blev udsendt i slutningen af 
september, og der sigtes på at udsende et nyt i november (Jens og Julie har 
ansvaret for det praktiske). Nyhedsbrevet skal indeholde noget om fællesrådet og 
aktiviteterne i forhold til kommunen. Annoncering af arrangementer skal 
også/især ske gennem FB. 

d. Rundtur på Trøjborg 
Rundturen den 29/9 2019 var en succes med 16 deltagere og en meget vidende og 
underholdende rundviser (Søren Hein Rasmusen). Den type arrangementer kan 
gentages. 
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e. Orienteringsside 
Grundudkastet blev godkendt, der læses endelig korrektur (Niels Christian), 
hvorefter folderen færdiggøres med tydeligere profiltryk på forsiden (julie).  

f. Forandring af Trøjborg 
Der er endnu ikke opnået kontakt med den relevante person i Aarhus Kommune 
med hensyn til træer, lommeparker mv., men det forsøges igen, efter der er søgt 
koordination med kirken (Julie). Det undersøges, om Aarhus Universitets planer 
for udviklingen af det tidligere kommunehospital kan ”trækkes” ind på Trøjborg 
(Niels Christian). 
 
 

5. Tordenskjoldsgade 31 

Jonas og Niels Christian (repræsenterende Beboerhuset henholdsvis Fællesrådet) deltog den 
24/9 i et uformelt møde med Teknik og Miljø. Ud over orientering om de foreløbige 
overvejelser om ændring af bebyggelsen i gårdrummet var dagsordenen, hvordan den mere 
formelle og åbne proces kunne foregå. Det blev besluttet, at Beboerhuset og Fællesrådet 
senest den 2/10 kunne indsende forslag til anvendelse af bygninger og gårdrum (begge 
organisationer har indsendt overvejelser), og at Fællesrådet ville stå som medarrangør af et 
åbent arrangement om sagen. 

 

6. Willemoesgade-karreen 

Der er i øjeblikket en vis nedbrydnings-/byggeaktivitet på adressen Willemoesgade 15. Niels 
Christian har derfor søgt om aktindsigt, og der er tilsyneladende både en byggesag og en 
plansag. Materialet er endnu ikke modtaget. Da det er Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs 
Diversitet, der i første omgang har rejst sagen, ligger det videre initiativ også her. 
Fællesrådet må forventes at blive part i plansagen. 

 

7. Anlægskatalog 2019 (jf. https://www.aarhus.dk/media/30728/anlaegskatalog-30082019-final-
mail.pdf) 

Teknik og Miljø har fremlagt et meget omfattende anlægskatalog frem mod 2050. To ting 
vedrører Trøjborg: en mindre udvidelse af bredden på Ndr. Ringgade fra Marienlund til 
Skovvangsvej og opførelse af et parkeringshus på hjørnet af Trøjborgvej og Skovvejen, hvor 
der nu er overfladeparkering. Der var enighed om, at en udvidelse af Ndr. Ringgade nødigt 
skulle gå ud over vejtræerne; parkeringshuset kunne måske være med til at løse noget af 
parkeringstrængslen på Trøjborg – men det kunne indførelse af beboerparkering måske også – 
og endelig stillingtagen måtte vente, til der forelå et konkret projekt (eller der fremkom 
forslag til alternativ anvendelse af grunden). 

 

8. Sammenhængende bymiljøer (jf. https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-
referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2019-09-11/?agendaId=411430#2) 

Sagen var behandlet af byrådet den 25/9 og her henvist til Teknisk Udvalg, der behandlede 
den på møde den 2/10. Fællesrådet havde indsendt en skriftlig meningstilkendegivelse, og 
Eva og Julie havde foretræde for udvalget (sammen med repræsentanter for tre andre 
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fællesråd i midtbyen). Alle vurderer foretrædet som positivt, men kun de politiske 
beslutninger kan vise, hvordan begrebet sammenhængende bymiljøer anvendes. 

 

9. Støtte til at plante spiseligt 

Fællesrådene er blevet orienteret om, at der er penge i den kommunale pulje vedrørende 
indsatsen ”Smag På Aarhus”. Muligheden indgår i arbejdet med at gøre Trøjborg grønnere, 
jf. punkt 4F (Julie). 

   

10. Orientering fra formanden 
a. Peder Skrams Gade 53 à dialog om kommunedækkende folkebevægelse 

En meget aktiv modstander af byggeriet Peder Skrams Gade 53 ville samle 
forskellige grupper for at lave en bred bevægelse mod kommunens byggepolitik. 
Reaktionerne herpå har været blandede. Niels Christian har givet tilsagn om i 
givet fald at deltage i et opklarende møde, men har også giver udtryk for, at 
Fællesrådet næppe ville gå ind i det arbejde. 
 

b. Trøjborgvej 80 (jf. https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-
referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/dagsorden/2019-09-
25/?agendaId=414366,	dagsordenens	punkt	14) 
Alle indvendinger fra beboere, fra Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet 
og fra Fællesrådet var blevet afvist af byrådet. Sagen var samme dag (7/10) til 
endelig behandling i Teknisk Udvalg. Efter samtale med et medlem af TU havde 
Niels Christian vurderet, at vi ikke kunne påvirke beslutningen yderligere på 
nuværende tidspunkt. Det blev besluttet, at der skulle følges op koordineret med 
beboere og Foreningen, så snart der forelå skitser til et konkret byggeprojekt. I 
den nærmeste fremtid søges der om fornyet aktindsigt (Niels Christian).  
 

c. Møde i Midtbyens Fællesrådsforum 8/10 2019 
Her skal blandt andet diskuteres erfaringer med forskellige former for foretræde i 
Teknisk Udvalg, en mere konkret opfølgning på diskussionerne om fortætning og 
opfølgning på diskussionen om bevaringsværdige bymiljøer. Niels Christian 
deltager. 
 

d. Eva har deltaget i møde i en meget bred forening/bevægelse, der udspringer af 
modstand mod planerne i den grønne kile omkring travbanen. Bevægelsen har 
fået navnet ”Med Hjerte for Aarhus”, og der foreligger nu en kontaktliste. Der er 
enighed om, at vi ikke har mulighed for at lægge mange ressourcer her. 
 

e. Niels Christian har talt med formanden for Teknisk Udvalg, Keld Hvalsø, om 
eventuelt nyt i en tidligere potentiel stor byggesag i området Aldersrovej/Ndr. 
Ringgade/Barthsgade/og mod syd afgrænset ved Aldersrovej 21 og byggeriet 
Trøjborgvej 72. Kommunens krav til projektmagerne var og er fortsat, at de skal 
gå i dialog med det store flertal af naboerne samlet i Foreningen til Bevarelse af 
Trøjborgs Diversitet. Foreningen har samme dag (7/10) modtaget en henvendelse 
fra en kontaktperson blandt projektmagerne, der ønsker et møde. Indtil videre 
kører Foreningen denne sag, idet Fællesrådet løbende orienteres (Niels Christian). 

 



	 4	

f. Fællesrådet er i dag (7/10) blevet gjort opmærksom på, at byrådet den 30/10 skal 
behandle et lokalplanforslag vedrørende Sandgravvej (lokalplanforslag 1110, jf. 
http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/Lokalplan.aspx?id=1302#top ). Det har været 
uklart, om dette område hørte med til Trøjborg eller Nørre Stenbro, men under 
alle omstændigheder kan det være relevant at diskutere sagen med Fællesrådet 
for Latinerkvarteret, Ø-gadekvarteret og Nørre Stenbro (Niels Christian). – Det er 
efter mødet afklaret, at Sandgravvej og Skovvejens vestlige side i kommunens 
inddeling af kvarterer er en del af Trøjborg, hvorimod Skovvejens østlige side 
hører med til Aarhus Ø. 

 
g. Den 10/10 afholder Teknik og Miljø et orienterings- og diskussionsmøde med alle 

byens fællesråd. Niels Christian deltager. 
 

 
11. Orientering fra kassereren 

a. Hvordan ser økonomien ud? 
Økonomien er god efter indbetaling af 10.000 kr. fra Aarhus Kommune, så det er 
fortsat muligt at betale for ydelser i forbindelse med hjemmeside mv. Det blev 
besluttet, at Jens skal undersøge mulighederne for at flytte kontoen fra Jyske 
Bank, der er dyr at have en konto i, til Arbejdernes Landsbank.  
  

b. Opkrævning af kontingent 
Der er pt. 17 betalende enkeltmedlemmer og fire foreningsmedlemmer. Der skal 
fortsat arbejdes på at få flere medlemmer, blandt andet via hjemmesiden, 
FaceBook og informationsfolderen. Nye medlemmer skal oplyse navn, adresse, 
mail og telefon og får i den forbindelse oplyst Fællesrådets kontonummer. Efter 
eventuel flytning af kontoen til AL, skal vilkårene for oprettelse af MobilePay 
undersøges (Jens). Det blev besluttet, at indbetalt kontingent nu skulle dække 
2020. 
 
 

12. Orientering fra arbejdsgrupper 
a. Helhedsplan 

Intet nyt. Julie indkalder til møde, når der foreligger nyt vedrørende de grønne 
aktivitetsmuligheder. 
 

b. Renere Trøjborg 
Den 6/10 stod Jonas for et projekt med indsamling af skrald på gaderne. I alt 
mødte 30 mennesker op, og der blev indsamlet 50 kg. skrald. En god succes. 
 

c. Kultur 
Der er nu fire personer med i gruppen, hvilket også vil gøre det lettere at 
gennemføre musikarrangementer og fællesspisninger. Det undersøges, om noget 
kan gennemføres i november (Eva). Det blev besluttet, at information om 
arrangementer afholdt af andre foreninger, kirken mv. skal ske gennem links til 
de respektive hjemmesider. 
 
 

13. Eventuelt 
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Der var intet under eventuelt.		

	

Referatet blev godkendt ved skriftlig procedure den 19. oktober 2019. 


