Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 13. januar 2020, kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Eva, Julie, Synnøve, Jens, Jane, Svend, 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 en række punkter under
punkt 9. Eventuelt.

3. Underskrivning af referat fra den 2. december 2019
Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure. Referatet blev
underskrevet.

4. Godkendelse og underskrivning af regnskab for 2019
Regnskabet var underskrevet af kasserer og revisor. Bestyrelsen godkendte og
underskrev regnskabet. I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen at indstille til
generalforsamlingen i april at godkende regnskabet for 2019 og at fastholde de
hidtidige kontingentsatser: 100 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for foreninger og
institutioner.
Bestyrelsen vil de næste måneder intensivere arbejdet med at få flere medlemmer
gennem omtale på fællesrådets hjemmeside og facebookside (Julie), gennem fornyet
henvendelse til foreninger, herunder boligforeninger (Synnøve) og butikker (Svend).
Til det formål undersøges muligheden for at opdatere listen over foreninger (Eva), og
der laves et standardbrev, der kan bruges ved disse henvendelser (Svend, Eva,
Synnøve). Endelig tilføjes A5-”pjecen” en sætning om, at ”Fællesrådet har
høringsretten i plan- og byggesager”, og der produceres et antal af den reviderede
pjece (Julie).
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5. Helhedsplan for Trøjborg – generelt
Under inspiration fra arbejdet i Fællesrådet for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre
Stenbro (Helhedsplanlægning i Øgaderne og Lokalsamfundsbeskrivelse for
Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro) besluttede bestyrelsen at udarbejde
elementer til en beskrivelse af Trøjborg som bydel i 2020. Konkret skal der
udarbejdes bidrag til disse punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trøjborgs historie
Demografi
Lokalplaner
Rammeområder
Grundejerforeninger
Andelsforeninger
Boligforeninger
Forretninger
Foreninger og organisationer i øvrigt
Institutioner
Parkeringsforhold

Arbejdet blev fordelt således: punkt 1-4 + 10 (Niels Christian), punkt 5-7 + 9 (Synnøve, Eva og
Svend – jf. ovenfor under dagsordenens punkt 4), punkt 8 (Eva) og punkt 11 (Julie). Det
drejer sig ikke om lange beskrivelser, da formålet først og fremmest er at fremlægge
faktuelle forhold; vurderinger og forslag til ændringer kommer bagefter. Beskrivelserne skal
foreligge til næste bestyrelsesmøde den 17. februar.

6. Helhedsplan for Trøjborg – parkering
Der har været kontakt til Handelsstandsforeningen på Tordenskjoldsgade, der
entydigt er modstander af beboerparkering, da det ikke skaber flere p-pladser og vil
vanskeliggøre parkering for ansatte i butikkerne, der ikke bor på Trøjborg; betaling
for beboerparkering ses derfor som en ekstra skat. Og i øvrigt har der ikke været
tilslutning til beboerparkering på Trøjborg de to gange, kommunen tidligere har
forsøgt at gennemføre det.
Der har også været kontakt til Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs, der har
helt aktuelle erfaringer med parkeringsforholdene i sammenhæng med en
fredeliggørelse af Frederiksbjerg.
Bestyrelsen var enig om, at en generel beboerparkering på Trøjborg ikke var
ønskelig, og det samme gjaldt beboerparkering kombineret med to timers gratis
parkering efterfulgt af betaling, da det ikke var tilfredsstillende for de butiksansatte
og besøgende til biografen. Indfører kommunen en form for betalingsparkering, bør
den kombineres med gratis eller væsentlig billigere parkering i et parkeringsanlæg,
eksempelvis et delvist underjordisk anlæg på hjørnegrunden Trøjborgvej/Skovvejen.
Bestyrelsen ønsker ikke en kommunal beslutning om alene parkeringen på Trøjborg,
men vil arbejde for, at den ses i sammenhæng med en fredeliggørelse af Trøjborg.
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Det kan blandt andet ske gennem trafik- og parkeringsregulering og gennem
etablering af grønne opholdspladser.

7. Opfølgning fra mødet den 8. januar om Tordenskjoldsgade 31
Opgaven efter mødet den 8/1 med repræsentanter for Teknik og Miljø er at
nedsætte en følgegruppe, der gennem tre til fire møder skal følge og kommentere
arbejdet fra idefasen til et endeligt projekt. Da Teknik og Miljø gerne ser udarbejdet
et tillæg til kommuneplanen for hele gårdrummet i karreen, kan en følgegruppe
komme til at bestå af op til seks personer.
Bestyrelsen besluttede at foreslå en gruppe bestående af en repræsentant fra
Trøjborg Fællesråd, Trøjborg Beboerforening, Ivar Huitfeldts Gade, Otte Ruds Gade,
Tordenskjoldsgade og Biografen. Da der ikke har været stor interesse for at være
med i dette arbejde, kan følgegruppen komme til at se anderledes ud.
Bestyrelsen besluttede at overlade det til Eva og Niels Christian at finde medlemmer
til følgegruppen.

8. Mødet om Nørre Boulevard Skole den 16. januar
Fællesrådet har tidligere besluttet at støtte udviklingen af idrætsfaciliteter på den
tidligere Nørre Boulevard Skole. En person, der bor i Nørre Stenbro området, har nu
inviteret Trøjborg Fællesråd og Nørre Stenbro Fællesråd til et møde for at diskutere
mulighederne for at etablere beboerhus, idrætsfaciliteter mv. på den tidligere skoles
område. Ifølge Synnøves oplysninger fra et møde i december 2019 vil
anlægsaktiviteter på fritids- og kulturområdet uden tvivl kræve betydelig ekstern
finansiering.
Bestyrelsen besluttede at deltage i mødet den 16/1 (Synnøve), men fastholdt alene
at være interesseret i opførelse af idrætsfaciliteter.

9. Eventuelt
• Eva orienterede om arbejdet i fællesrådets kulturudvalg, der har fået enkelte
nye aktive. Bestyrelsen bakkede op om den meget aktive deltagelse i
forberedelsen af Trøjborgdagen lørdag den 13. juni, men besluttede også at se
tiden an, inden fællesrådet selv tog initiativ til sådanne aktiviteter.
• Det vidtfavnende netværk Med hjerte for Aarhus har indkaldt til møde
samtidig med fællesrådets bestyrelsesmøde. Det har derfor ikke været muligt
at deltage.
• Fællesrådet har modtaget en invitation fra Aarhus Lokalradio og TV til et
møde den 1/2 om etablering af bydels radio og tv. Fællesrådet vil ikke gå ind
på det område.
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Fællesrådet har modtaget høringsmateriale vedrørende et større byggeri i
Tømmergården Edouard Suensons Gade 3. Byggeriet er en ny blok i
forlængelse af den blok, der peger ud mod Tordenskjoldsgade. Perioden for
høringen er 14 dage med frist den 27/1. Bestyrelsen besluttede at overlade
det til Julie og Niels Christian at gennemgå materialet, undersøge projektets
kontekst og at udarbejde et høringssvar.
Teknik og Miljø har bemandet sagen Willemoesgade 15 (den gamle
papirfabrik), og der holdes et indledende møde med bygherren den 15/1.
Sagen har hidtil kørt i regi af Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet
(med orientering til fællesrådet), men bestyrelsen besluttede at ”overtage”
sagen, blandt andet fordi der er mange nabointeressenter. Kontakt: Niels
Christian.
Teknik og Miljø arbejder med bygherren på at udvikle et byggeprojekt for
Trøjborgvej 80. Den sag følges fortsat af Foreningen til bevarelse af Trøjborgs
Diversitet, der især inddrager de mest berørte naboer i Barthsgade. Kontakt:
Niels Christian.
Sagen Ndr. Ringgade/Aldersrovej/Barthsgade blev ”stillet i bero” den 10/4
2019, og efterfølgende blev samarbejdet mellem forslagsstiller og rådgiver
opsagt. Nogle af de involverede naboer har over for Foreningen til Bevarelse
af Trøjborgs Diversitet fremlagt en skitse, der reelt ikke adskiller sig fra den
først udarbejdede skitse, og Foreningen… har både afvist skitsen og hele
projektideen. Det er i januar undersøgt, om der i forhold til Teknik og Miljø er
sket noget nyt, men hverken Planafdelingen eller Indledende Dialog har
modtaget nye henvendelser. Sagen ligger fortsat i Foreningen… med
orientering til fællesrådet. Kontakt: Niels Christian.
Fællesrådet er inviteret til et møde den 19/1 om Vision Kongelunden

Næste møde er mandag den 17/2, kl. 17-19 i Huset Trøjborg. Ud over opfølgning på
arbejdet med helhedsplan vil fokus være på rekruttering af personer og foreninger.
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