Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 2. december 2019, kl. 17-19 i Huset Trøjborg, lokale 1.2
Til stede: Eva, Julie, Synnøve, Jens, Svend og Niels Christian
Afbud: Jonas

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

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 11. Nytårskur.

3. Underskrivning af referat fra den 4/11 2019
Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure. Referatet blev
underskrevet.

4. Opfølgning på borgermødet 28/11 om Tordenskjoldsgade 31
Bestyrelsen vurderede, at borgermødet havde været en succes i den forstand, at
deltagerne fik mulighed for at komme med input til de fire udvalgte temaer (grønne
byrum, sociale fællesskaber, bevæge sig rundt samt trafik og parkering), at
processen virkede åben og gennemskuelig, og at der blev lagt op til videregående
borgerinddragelse blandt andet i form af en følgegruppe. Ideelt kunne der være tale
om en model for borgerinddragelse.
Fællesrådet skal fortsat spille en rolle i dialogen med kommunen og har som en
særlig opgave at nedsætte en følgegruppe, hvori Fællesrådet også er repræsenteret.
5. Hvordan griber vi arbejdet med en helhedsplan for Trøjborg an?
Formålet med at udvikle elementer i en helhedsplan er dobbelt: dels skal der skabes
en vision for Trøjborgs udvikling, og dels skal denne vision bygge på/hænge sammen
med en række faktuelle forhold ved det nuværende Trøjborg. Helhedsplanen skal
udadtil, især i forhold til Aarhus Kommune, beskrive og dokumentere bydelens ønsker
til udvikling, mens den indadtil (i forhold til alle beboere på Trøjborg) kan vise
mulige (og efterhånden realiserede) forbedringer for beboere og bydelen som sådan.
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Arbejdet tænkes i første omgang organiseret således, at Fællesrådet er styregruppe,
og at den nedsatte arbejdsgruppe kan tage initiativer, blandt andet i form af møder
for interesserede beboere. Bestyrelsen vurderer det som helt afgørende, at flere
beboere bliver aktive i de temagrupper, det er hensigtsmæssigt at nedsætte.
Mulige temaer for arbejdet kan være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trøjborg som en landsby integreret i Midtbyen
Kvalitet og struktur med hensyn til bygninger og åbne rum
Muligheder for børn og børnefamilier
Fremtidens trafik- og parkeringsforhold
Handelsgaderne
Kultur
Den grønne landsby
Bæredygtighed

I første omgang er det planen at afsætte hele eller størstedelen af næste
bestyrelsesmøde den 13/1 2020 til at diskutere disse (og eventuelt andre) temaer.
Som yderligere forberedelse til diskussionen udfylder bestyrelsens medlemmer hver
et skema over ”Trøjborg aktører og aktiviteter”.

6. Fremtidig anvendelse af den tidligere Nørre Boulevard Skole
I betragtning af den samlede midtbys betydelige underskud på idrætshaller og
udendørs baner støtter Fællesrådet fuldt ud tanken om at anvende den tidligere
Nørre Boulevard Skole til dette formål. Der var enighed om, at faciliteterne ikke
skulle tilknyttes en idrætsforening, men være åben for alle beboere i Midtbyen.
Synnøve vil fremføre dette synspunkt på mødet for Midtbyens fællesråd den 10/12. –
Til sagen kan der henvises til dette link: https://stiften.dk/artikel/11-609-indbyggere-peridr%C3%A6tshal-i-midtbyen-ny-plan-kan-lave-nedlagt-skole-om-til-idr%C3%A6tscenter-p%C3%A5tr%C3%B8jborg.

7. Kommunens sundhedspolitik
Bestyrelsen besluttede ikke at indsende et høringssvar.

8. Bestyrelsens arbejde i 2020: temaer og mødehyppighed
Bestyrelsen besluttede at arbejde efter følgende plan med tilknyttede temaer:
13/1

Helhedsplan generelt

17/2

Medlemsrekruttering (personer)

9/3

Helhedsplan: trafik og parkering
Forberedelse af generalforsamling
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16/4

Generalforsamling

20/4

Konstituering + almindelig opfølgning på generalforsamling
Medlemsrekruttering (forretninger)

25/5

Helhedsplan: foreløbig sammenfatning
Forberedelse af Trøjborgdag 13/6

22/6

Opsamling på 2020/1

Planlagte aktiviteter i første halvår 2020 er pt.:
5/1

Nytårskur

13/6

Trøjborgdag (sammen med andre organisationer på Trøjborg)

9. Medlemmer og økonomi
Jens orienterede om økonomien og antallet af medlemmer. Der var enighed om, at
det var både hensigtsmæssigt og nødvendigt at få flere organisationer og foreninger
med i arbejdet (fx ejerforeninger og kulturforeninger). Synnøve iværksætter en
hverveproces blandt foreninger og forretninger, blandt andet ud fra tidligere
oparbejdede lister.
Kommunen ønsker at modtage referat mv. fra generalforsamlingen samt et revideret
regnskab for 2019 senest den 31/1. Om muligt skal regnskabet godkendes af
bestyrelsen på mødet den 13/1.

10. Orientering og opsamling fra sidste møde
Det blev vurderet, at vi efterhånden har styr på kommunikation vedrørende
Facebook, Sammen om Trøjborg, Hjemmeside og flyers. Der foreligger bidrag til det
elektroniske Nyhedsbrev nr. 2, der planlægges udsendt i december. Eva gør det
færdigt, og Jens sender ud.

11. Nytårskur
Bestyrelsen bakkede op om forslaget fra kulturudvalget om at holde en nytårskur i
Huset Trøjborg søndag den 5/1 2020, kl. 14.30 – 16. Bestyrelsen besluttede at bevilge
midler til indkøb af bobler og snacks. Deltagertallet blev sat til ca. 50 med tilmelding
(Eva arrangerer dette).

12. Eventuelt
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a. Der har været afholdt møde med Aarhus Fremad, der gerne vil være med
til Trøjborgdagen den 13/6 2020 og også med til et arrangement inden
fodboldturneringens forårsstart.
b. Trøjborg Fællesråd og Midtbyens Fællesråd har været i dialog med
rådmanden om den manglende opførelse af broen fra Skovvejen til
Fiskerivej. Der vil angiveligt gå op til et halvt år, inden den endelige
afklaring er opnået, men rådmanden forsikrer, at bygherren skal
genetablere broen.
c. Julie undersøger mulighederne for allerede nu at få fat i nogle af
kommunens udlovede træer.
d. Aarhus kommunes kulturteam ønsker at holde et møde med Midtbyens
fællesråd i januar 2020.
e. Kommunen afholder et møde den 20/1, kl. 19 for formændene for
fællesrådene.
f. Kommunen afholder et fællesrådsseminar den 16/3, kl. 17-21.30 i
Rådhushallen.
g. Et bankskifte fra Jyske Bank til Merkur Bank er undersøgt, men vurderes
ikke at være attraktivt.
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