Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 17. februar 2020, kl. 17-19 i Huset Trøjborg, lokale 1.2
Til stede: Eva, Julie, Synnøve, Jonas, Jens, Niels Christian, Jane
Afbud: Svend

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

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev vedtaget med tilføjelse af yderligere punkter under
punkt 6 og 7.
3. Underskrivning af referat fra den 13. januar 2020
Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure. Referatet blev
underskrevet.

4. Helhedsplan for Trøjborg – bidrag til lokalsamfundsbeskrivelse
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at udarbejde oplæg til en
lokalsamfundsbeskrivelse for Trøjborg, da en sådan ikke blev udarbejdet i forbindelse
med Kommuneplan 2017. Dispositionen for beskrivelsen skulle være:
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

Til mødet forelå oplæg vedrørende punkterne 1-4 og 10. Oplæg til de øvrige punkter
var under forberedelse/udarbejdelse og vil blive fremlagt på følgende møder.
Bestyrelsen var enig om, at målgruppen for beskrivelsen funktionelt var Aarhus
Kommune, når der blev taget fat på at udarbejde en helhedsplan for Trøjborg. I den
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sammenhæng skal der skelnes mellem den mere historisk anlagte beskrivelse (især
punkt 1-2) og beskrivelsen af en række aktuelle forhold (især punkt 3-11). Herefter
kommer de værdier og ønsker, der skal lægges til grund for en fremtidig helhedsplan
– dog således, at de beskrivende punkter er det grundlag, værdierne og ønskerne
udspilles på. I beskrivelsen af især punkterne 1-2 skulle det forsøges at tydeliggøre
det traditionelle arbejdermiljø, det senere studentermiljø, elementerne i
kulturmiljøet og familielivet.
Punktet kommer op på efterfølgende bestyrelsesmøder, men i første omgang vil
helhedsplangruppen arbejde videre med beskrivelsen. Niels Christian indkalder til
møde.
5. Helhedsplan for Trøjborg – parkering/trafikal fredeliggørelse
Bestyrelsen drøftede kort indstillingen fra Teknik og Miljø til byrådsmødet den 22/1
2020, der forsøger at sammenkæde beboerparkering med to-timers gratis parkering
og en ordning for håndværkerbiler. Beboerparkering er allerede besluttet inden for
Ringgaderne, men endnu ikke gennemført på Trøjborg. Bestyrelsen besluttede at
afvente erfaringer med parkering og trafikal fredeliggørelse på Frederiksbjerg, inden
den udformede et mere samlet forslag hertil. Dette ligger i forlængelse af en
meningstilkendegivelse til Teknisk Udvalgs møde den 3/2 2020. Dog kunne det
undersøges, hvornår Teknik og Miljø forventede, at der skulle udarbejdes en konkret
plan for Trøjborg (Niels Christian).

6. Plan- og byggesager
Der er nedsat en følgegruppe vedrørende byggeriet Tordenskjoldsgade 31 bestående
af repræsentanter for Fællesrådet (Niels Christian), Trøjborg Beboerforening (Jonas)
samt tre beboere i Ivar Huitfeldts Gade, Otte Ruds Gade og Tordenskjoldsgade. Der
er blevet indkaldt til et indledende møde mellem repræsentanter for følgegruppen
(Jonas og Niels Christian), Teknik og Miljø samt bygherren, Tækker Group.
Fællesrådet har indsendt høringssvar vedrørende udbygningen af Edouard Suensons
Gade 3 med en yderligere blok. Kommunen har i forbindelse med byggeplanen også
hørt de umiddelbare naboer i Tordenskjoldsgade og Otte Ruds Gade. Der foreligger
endnu ikke en reaktion på høringssvaret.
Der foreligger endnu ikke konkret materiale vedrørende en udbygning på grunden
Willemoesgade 15. Teknik og Miljø har givet tilsagn om, at både Fællesrådet og
berørte beboere vil blive inddraget i processen.
Vedrørende Trøjborgvej 80 er der en dialog mellem Teknik og Miljø og bygherre med
arkitekt, men endnu foreligger ikke et nyt projektforslag til erstatning for det,
Teknik og Miljø tidligere har afvist. Også her er der givet tilsagn om inddragelse af
Fællesrådet og berørte naboer.
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7. Generalforsamlingen den 14. april 2020
Vedtægten har en bestemmelse om, at der på den første ordinære generalforsamling
skal trækkes lod mellem bestyrelsesmedlemmerne om, hvem der skal på valg efter et
år, og hvem der er valgt for (de obligatoriske) to år. Dette skete ikke på
generalforsamlingen den 25/4 2019. Bestyrelsen besluttede, at punktet ”Valg af
bestyrelse” på den kommende generalforsamling den 14/4 2020 skal indledes med en
sådan lodtrækning. Da Malene er udtrådt af bestyrelsen, er det kun tre medlemmer,
der skal udtræde/stille op til valget for en toårig periode.
I vedtægten er det fastlagt, at generalforsamlingen finder sted i april måned og at
kontingentbetalingen dækker perioden 1/5 til 30/4, der også er valgperioden.
Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at den ordinære
generalforsamling fra 2021 afholdes i januar måned, at kontingentbetalingen fra
samme tidspunkt gælder for perioden 1/2 til 31/1, der også er valgperioden.
Bestyrelsen besluttede samtidig at foreslå generalforsamlingen, at der i fremtiden
kun var ét kontingent – 100 kr., der således også gjaldt foreninger. I forventning om,
at generalforsamlingen ville vedtage dette forslag, besluttede bestyrelsen, at
kontingent indbetalt nu skulle dække hele perioden frem til den 31/1 2021 (og
således give adgang til at stemme på generalforsamlingerne den 14/4 2020 og den
efterfølgende i januar 2021).

8. Orientering om udvalg, møder mv.
• Eva fremlagde overvejelserne i Kulturudvalget om Trøjborgfesten den 13/6.
Det tegner sig efterhånden både et spændende og gennemførligt arrangement.
Bestyrelsen bakkede op om, at Nordea-Fonden og Genlydspuljen blev søgt om
støtte til arrangementet, men der skal ikke samtidig søges om støtte til andre
aktiviteter. Der var usikkerhed om forsikringer i forbindelse med
arrangementet, det undersøges (Eva).
Bestyrelsen besluttede at støtte arrangementet økonomisk. Det præcise beløb
skal afklares med kassereren under hensyn til andre udgifter.
•

•

•
•

Nogle partier og organisationer på den politiske venstrefløj afholdt den 18.
januar et klimamøde, hvor to bestyrelsesmedlemmer deltog (Jens og Eva). Der
følges nu op i forskellige undergrupper.
Aarhus Kommune afholdt den 16. januar et offentligt møde om især byggeri i
kommunen. Der var bred kritik af store dele af den gennemførte politik,
blandt andet på området fortætning. Mødet blev den 20. januar fulgt op af et
møde med fællesrådenes formænd, hvor kritikken var den samme (Niels
Christian deltog i begge møder).
Møde i Forum for Midtbyens Fællesråd den 21. januar (Synnøve deltog), med
næste møde den 12. marts (Synnøve og Niels Christian deltager).
Der har været flere møder i netværket Med Hjerte for Aarhus med fokus på
den problematiske plan- og byggesag på Rolighedsvej 16A i Risskov:
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•

demonstration ved rådhuset og overværelse af byrådsmødet den 5. februar,
hvor sagen blev udskudt, hvorfor der er planlagt et tilsvarende forløb den 26.
februar.
Aarhus Kommune afholder møde om politik for arkitektur og bykvalitet med en
repræsentant for hvert fællesråd den 18. februar (Niels Christian deltager).
Emnet følges op på et bredere møde den 25. februar hos Sager der Samler,
N.J. Fjordsgade 2F, 19-21 (Niels Christian deltager).

9. Eventuelt
Som udløb af diskussioner i det ovenfor omtalte Midtbyforum varslede Synnøve, at vi
på næste møde den 9. marts skulle vende spørgsmålet om mulige steder til ny indenog udendørs idræt og fysisk aktivitet på og omkring Trøjborg.
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