
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde den 9. marts 2020, kl. 17-19 i Huset Trøjborg, lokale 1.2 

Til stede: Eva, Synnøve, Jonas, Jens, Niels Christian, Jane, Svend 

Afbud: Julie 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev vedtaget. 

 

3. Underskrivning af referat fra den 17. februar 2020  

Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure og blev underskrevet. 

 

4. Helhedsplan for Trøjborg – generelt samt trafik og parkering  

Helhedsplangruppen havde lavet en foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse, der fik fuld 

tilslutning. Til den aktuelle situation mangler en beskrivelse/opremsning af 

foreninger (Eva, Synnøve, Svend) og noget om forretninger (Eva). Det skal senere 

afklares, hvordan dette materiale kan indgå i beskrivelsen. 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om, at der skal udarbejdes et mindre afsnit om 

værdier (mangfoldighed, hensyn til alle grupper, fællesskaber, bæredygtighed og 

grønne løsninger), der kan være en styrende overgang til den egentlige plan for 

Trøjborgs udvikling – ”en konkret vision”, gerne under overskriften ”En landsby i 

byen” (Helhedsplangruppen). 

Udrulningen af byrådets beslutninger om parkering og fredeliggørelse af trafik sker 

fortsat noget langsomt. Disse to områder kan være en del af den konkrete vision, 

men indtil videre ses tiden an, inden der formuleres noget herom i helhedsplanen. 

Dog søges det afklaret, hvornår kommunens beslutninger kan forventes at blive 

gennemført på Trøjborg (Niels Christian). 

 

5. Forberedelse af generalforsamlingen den 14. april 

1. Bestyrelsen foreslår Svend som ordstyrer og Synnøve som referent. 



2. Udkastet til skriftlig beretning ændres et par steder (Niels Christian). Den 

udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen (Jens). 

3. Det godkendte regnskab foreligger kopieret til generalforsamlingen (Jens). Der 

udarbejdes ikke et budget på grund af den korte erfaring med udgiftstyperne. 

4. Bestyrelsen fremsætter tre ændringsforslag til vedtægten. De udsendes sammen 

med indkaldelsen (Jens). 

5. Bestyrelsen foreslår et enhedskontingent på 100 kr. 

6. Ved valg til ny bestyrelse skal der trækkes lod om, hvilke tre der er på valg nu 

efter at have siddet i et år, de tre andre medlemmer er valgt for et år mere. De 

tilstedeværende medlemmer vil gerne fortsætte i to år mere, hvis de trækkes ud og 

skal/kan genvælges; Jonas har dog ikke gjort sin stilling op. 

De to nuværende suppleanter (Jane og Svend) stiller gerne op igen (er kun valgt for 

et år).  

7. Det skal undersøges, om den nuværende revisor og dennes suppleant vil stille op 

igen (Svend). 

Det undersøges, om et par erhvervsdrivende har mod på at stille op til bestyrelsen 

(Eva og Jane). 

Jens medbringer stemmesedler (hvis det skulle blive nødvendigt), og Niels Christian 

sørger for lodtrækningssedler, jf. punkt 6. 

Materialet til udsendelse til medlemmerne klargøres (Niels Christian) og udsendes 

(Jens). Materialet lægges på hjemmesiden (Julie) og selve indkaldelsen på facebook 

(Eva). 

 

6. Gadebelysning  

Der var enighed om kritikken af det nye gadelys (nedsat trafiksikkerhed og 

ubehageligt lys). Der skal arbejdes for en fælles linje fra fællesrådene i Midtbyen. 

Kan tages op på møde den 12/3 (Synnøve, Niels Christian) 

 

7. Diskussion af muligheder for idrætsfaciliteter på Trøjborg/i Midtbyen 

En bred drøftelse af forskellige muligheder for udvidede og helt nye faciliteter, der 

kunne bruges både af beboere på Trøjborg, midtbyen og Risvangen og af skoler og 

andre institutioner. Især fokus på en multihal og en svømmehal. Diskussionen 

sammenfattes (Synnøve), og forslagene indgår i diskussionen med de øvrige fællesråd 

i midtbyen på mødet den 12/3. Der var fortsat enighed om, at der ikke skal etableres 

et kulturhus på grunden ved den tidligere Nørre Boulevard Skole. 

 



8. Plan- og byggesager 

Tordenskjoldsgade 31: Der holdes et forberedende møde med Teknik og Miljø samt 

Tækker Group den 13/3. 

Edouard Suensons Gade 3: Endnu ikke kommet svar på høringsskrivelse 

Trøjborgvej 80: Der foreligger endnu ikke udkast til et projekt 

Willemoes Gade 15: Der foreligger endnu ikke udkast til et projekt 

 

9. Orientering om udvalg, møder mv. 

Fællesrådet har for 2020 modtaget tilskud på 10.000 kr. fra Aarhus Kommune.  

Aarhus Kommune har indkaldt til fællesrådsseminar og -valg den 16/3. Eva og Jens 

deltager. (Seminaret er senere aflyst på grund af Coronavirus). 

Byrådet besluttede den 26/2 af sende den nye lokalplanvedrørende Rolighedsvej 16A 

i høring. Fællesrådet fortsætter med at støtte en ”bekymringsskrivelse”, der stiller 

spørgsmål til processen og den manglende begrundelse for den ændrede lokalplan.  

Der har været afholdt et positivt møde om ”arkitektur og bykvalitet”. Der foreligger 

endnu ikke en sammenfatning fra mødet. 

Der har været møder med fællesrådene om ”situationsplan for Aarhus Midtby”, og 

der foreligger en sammenfatning med kritisk fokus på blandt andet fortætning, trafik 

og parkering samt den ændrede gadebelysning. Aarhus Kommune afholder tilsvarende 

møder med andre interessenter i midtbyen. 

Aarhus Kommune og Idrætssamvirket i Aarhus har afholdt borgermøde om fremtidens 

idrætsfaciliteter. 

Forum for Midtbyens Fællesråd holder møde den 12/3. Emnerne er blandt andet 

sportsfaciliteter og samarbejde herom og jobbeskrivelse for en ny stadsarkitekt. 

Fællesrådet besluttede ikke at prioritere at deltage i et møde i april med en 

organisation fra Uganda. 

 

10.  Eventuelt 

Der var intet under eventuelt.  

 

 


