Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 4. november 2019, kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Eva, Julie, Synnøve, Jonas, Jens, Svend og Niels Christian

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

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse at punkterne 9i til 9l.

3. Underskrivning af referat fra den 7/10 2019
Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure. Referatet blev
underskrevet.

4. Opsamling fra sidste møde og status på emnerne (jf. referat fra mødet den 7/10)
Facebook: Det er aftalt, at alle større aktører på Trøjborg, fx Beboerhuset og kirken,
sætter ”Sammen om Trøjborg” på som medarrangør, når der oprettes en begivenhed.
Helle Randlev, Huset Trøjborg, er tovholder på ”Sammen om Trøjborg”. På den måde
står begivenheden både på denne platform og på arrangørens egen facebook side, fx
fællesrådets som Eva og Julie har ansvaret for.
Nyhedsbrev: Der laves ikke et nyhedsbrev i november, men i december. Materialet
skal være klart senest 2/12. Noget om kontingent og plansager (Niels Christian),
nytårskur i januar (Eva) og Trøjborgdag/vejfest den 13/6 2020 (Julie). Der arrangeres
altså ikke TF-spisning i december.
Orienteringsside: Skulle være klar til trykning (Julie).
Forandring af Trøjborg: Der er taget kontakt til kirken og Kochs Skole med henblik på
samarbejde om ”noget grønt”. Den 13/11 er der møde med AU/FEAS om et
tilsvarende samarbejde på tværs af Peter Sabroes Gade (Julie og Niels Christian).
Willemoesgade 15: Teknik og Miljø har oprettet en plansag, men den er endnu ikke
bemandet. Både beboere og TF skulle blive inddraget tidligt. Sagen følges primært af
Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet (Niels Christian).
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Trøjborgvej 80: Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 blev vedtaget af byrådet den
30/10. Den kommende byggesag skal følges tæt, i første række af beboere og af
Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet (Niels Christian).

5. Opsamling fra møde med Keld Hvalsø den 30/10 om Trøjborg
På mødet blev diskuteret en række af de plan- og byggesager, der har været, er eller
kan forventes på Trøjborg. TF gav udtryk for stor opbakning til de igangværende
overvejelser om af fokusere på sammenhængende bymiljøer (til forskel fra fokus på
enkelthuse og deres bevaringsværdi), nødvendigheden af at udvikle de grønne
elementer også inde i byen samt ønsket om større og tidligere borgerinddragelse i
plan- og byggesager.

6. Opsamling fra møde den 31/10 med Teknik og Miljø om Tordenskjoldsgade 31
På mødet blev drøftet nogle af de praktiske forhold ved borgermødet, herunder en
model til at udvælge temaer med. Bestyrelsen valgte at pege på fire temaer: grønne
byrum, sociale fællesskaber, bevæge sig rundt samt trafik og parkering. Borgermødet
holdes torsdag den 28/11, kl. 17-19 i Beboerhuset, og i hvert fald Svend, Eva, Jonas
og Niels Christian vil deltage som ordstyrere i grupperne. – Der er efterfølgende
aftalt et praktisk møde mellem Teknik og Miljø, fællesrådet og Beboerhuset onsdag
den 20/11, kl. 9 i Beboerhuset.

7. Afgrænsningen af Trøjborg (jf. punkt 10f fra mødet den 7/10)
Den vestlige del af Skovvejen fra Trøjborgvej 2 til Østbanetorvet er i kommunens
opdeling af fællesrådenes områder en del af Trøjborg Fællesråd. Området har
tidligere dannet Skovvejskvarterets Gadelaug, der er blevet tilknyttet Nørre Stenbro
og dermed Midtbyens Fællesråd. Bestyrelsen så intet problem heri. Gadelauget kunne
senere beslutte at tilslutte sig Trøjborg Fællesråd, men under alle omstændigheder
var et samarbejde mellem Midtbyens og Trøjborg Fællesråd relevant, da området
ligger på kanten af de to områder.
8. Lokalplan 1110 vedrørende Sandgravsvej 3-5 og Skovvejen 53 (jf. byrådets
behandling af lokalplanen den 30/10)
Der har været afholdt møder mellem Midtbyens Fællesråd, Skovvejskvarterets
Gadelaug og Trøjborg Fællesråd om mulighederne for at påvirke lokalplanen efter
vedtagelsen i byrådet den 30/10. På grund af indsigelser blev sagen igen sendt i
Teknisk Udvalg den 7/11, hvor der var foretræde. - Lokalplanen blev uden ændringer
sendt tilbage til byrådet, der den 13/11 forventes at sende den i offentlig høring. De
to fællesråd og Gadelauget skal nu overveje, om der er yderlige muligheder for at
ændre i lokalplanen.
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9. Orienteringssager
a. Med Hjerte for Aarhus, 16/10 (Eva), jf. udsendt referat. - Fungerer som et
meget bredt informationsforum med egen facebookside. Næste møde er
14/10, hverken Eva eller Niels Christian har mulighed for at deltage.
b. Midtbyens Fællesrådsforum, 8/10 (Niels Christian). - Overvejelser om at
holde et bredt borgermøde med fokus på byens udvikling og
borgerinddragelse. Næste møde er 11/11, hvor Synnøve deltager.
c. Forslag til Temaplan for vedvarende energianlæg (Niels Christian). –
Bestyrelsen vedtog ikke at gå ind i den sag.
d. Møde mellem Teknik og Miljø og fællesrådene i Aarhus, 10/10 (Niels
Christian). – På mødet blev der orienteret om budget 2020 og mobilitet
frem mod 2050. Der var workshops om en grønnere by med mere blåt,
kommunens støjhandlingsplan og tidlig inddragelse i forbindelse med
byggerier/lokalplaner.
e. Fællesrådets økonomi og medlemmer (Jens). – Der er 18 betalende
enkeltmedlemmer og 6 foreningsmedlemmer. Vi skal fortsat arbejde for at
få flere medlemmer. Et bankskifte undersøges: AL (Jens) og Merkur
(Synnøve). Der oprettes en kasserermail (Julie).
f. Helhedsplangruppen (Julie). – Intet nyt, afventer udvikling i arbejdet med
det grønne (jf. punkt 4 ovenfor) og fællesrådets eget arbejde med en
helhedsplan (jf. dagsordenens punkt 10).
g. Renere Trøjborg-gruppen (Jonas). – Der overvejes ”rengørings”aktioner to
til tre gange om året.
h. Kulturgruppen (Eva) – jf. udsendt referat fra møde 25/10. – Der er kommet
flere med i gruppen, hvilket giver større muligheder. Formidling af
kulturelle aktiviteter på Trøjborg forventes også at ske via platformen
”Sammen om Trøjborg” (jf. punkt 4 ovenfor). En Trøjborgfest den 13/6
2020 bliver en større opgave.
i. Facebook-gruppen ”En gang Trøjborg, altid Trøjborg” (Niels Christian). –
Tovholderen for denne facebookgruppe har i mange år boet på Trøjborg,
men gør det ikke længere. Bestyrelsen ser ham gerne som medlem, om
muligt også i fællesrådets facebookarbejde. (Niels Christian kontakter
ham).
j. Samarbejde med Aarhus Fremad (Niels Christian). - Bestyrelsen så
muligheder i et samarbejde, fx med en Fremad bod til Trøjborgfesten den
13/6 2020. Der arbejdes videre med sagen (Niels Christian).
k. Seneste nyt vedrørende Barthsgade/Ndr. Ringgade/Aldersrovej. – Niels
Christian orienterede om sagens genopståen efter mere end et halvt års
pause. Foreløbig håndteres den af Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs
Diversitet. Kommer det til et egentligt planforslag, er fællesrådet på
banen.
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l. Færdiggørelse af boliger oven på Trøjborgcenteret (Niels Christian), jf.
udsendt fil. – Af tekniske grunde søger bygherren om dispensation fra
lokalplanens højder på bygningens vestside, hvor der skal bygges ovenpå de
eksisterende tre etager. Skyggevirkningerne i forhold til naboer på
Aldersrovej ændres ikke. Bestyrelsen besluttede et høringssvar, der var
kritisk over en dispensation, fordi den udhuler vigtigheden af
lokalplansarbejdet. Høringssvaret peget endvidere på, at den samlede
bygning kommer til at fremstå endnu mere massiv. Niels Christian sender
høringssvaret.

10. Påbegyndelse af arbejde med helhedsplan for Trøjborg (Niels Christian)
Nogle fællesråd har gode erfaringer med selv at fastlægge overordnede rammer for
og indhold i en helhedsplan, dog alene udarbejdet af fællesrådet. Det har givet et
bedre ståsted i forhold til fremtidige lokalplaner og en helhedsplan med inddragelse
af kommunen. Der var enighed om at arbejde videre på den måde.

11. Bestyrelsens arbejde i 2020: temaer og mødehyppighed
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med månedlige møder i hvert fald i første halvår
af 2020. Man var enig i, at det var nødvendigt at afsætte tid på møderne til egentlige
temadrøftelser. Til næste møde fremlægges en mødeplan og forslag til temaer. Hvis
det er muligt holdes møderne fortsat på mandage (Niels Christian).
12. Eventuelt
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