
Skriftlig bestyrelsesberetning til generalforsamlingen den 14. april 2020 

 

Bestyrelsens sammensætning, konstituering og møder 

På generalforsamlingen den 25/4 2019 blev følgende valgt til bestyrelsen: Julie Trier, Jens Erik 
Buur, Marlene Stornes, Synnøve Kerrn-Jespersen, Eva Just, Jonas Andersen og Niels Christian 
Sidenius (de tre sidste var nyvalg). Jane Holm og Svend Bak fortsatte som suppleanter. 

På bestyrelsesmødet den 14/5 2019 konstituerede bestyrelsen sig med Niels Christian Sidenius 
som formand og Jens Erik Buur som kasserer. 

I slutningen af august 2019 trak Marlene Stornes sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige grunde. 

Bestyrelsen vedtog den 12/8 2019 en forretningsorden for sit arbejde. 

Bestyrelsen har afholdt månedlige bestyrelsesmøder, i alt 10 møder.  

 

Udvalg 

For at gøre det lettere for beboere på Trøjborg at være aktive på begrænsede områder nedsatte 
bestyrelsen tre udvalg. 

Kulturudvalget har kortlagt kulturelle aktiviteter og synliggjort dem i facebook gruppen Sammen 
om Trøjborg, deltaget i arrangeringen af Trøjborgfesten i juni 2019, Arrangeret rundvisning på 
Trøjborg med Søren Hein Rasmussen, arrangeret Nytårskur i begyndelsen af januar 2020 og 
været drivende i planlægningen af Trøjborgfesten en 13/6 2020. 

Udvalget Et Renere Trøjborg har gennemført indsamling af skrald i september 2019 og været 
med til at planlægge en ny indsamling i april 2020. 

I foråret 2019 forsøgte bestyrelsen af få Teknik og Miljø med på at udarbejde en helhedsplan for 
Trøjborg, men det blev afvist af ressourcemæssige grunde. Helhedsplangruppen arbejder derfor 
i øjeblikket på at udarbejde en lokalsamfundsbeskrivelse som et grundlag for en kommende 
helhedsplan (der blev ikke lavet en lokalsamfundsbeskrivelse i forbindelse med Kommuneplan 
2017, da der ikke eksisterede et fællesråd på Trøjborg). 

 

Kommunikation 

Der er etableret en hjemmeside og en facebook profil, der giver mulighed for at følge med 
Fællesrådets aktivitet. Der er udarbejdet en folder/lille pjece, der er omdelt i blandt andet 
forretningerne på Tordenskjoldsgade. 

 

Plan- og byggesager 

Fællesrådet er obligatorisk høringspart for Teknik og Miljø i disse sager, men det foregår under 
forskellige vilkår. De vigtigste sager har været følgende: 

Villakvarteret Ndr. Ringgade/Barthsgade/Aldersrovej: Fællesrådet har været opbakning for 
Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet, der kørte sagen inden Fællesrådet blev dannet. 



– Initiativet til at bygge boligblokke på området vurderes at være gået i sig selv på grund af den 
udbredte modstand. 

Trøjborgvej 80: Fællesrådet har lavet høringssvar til Teknisk Udvalg og været opbakning for 
Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet. – Sagen er uafsluttet, kommer i høring. 

Trøjborgcenteret: Høring vedrørende ændring af byggeri af lejligheder ovenpå den eksisterende 
bygning ud mod Aldersrovej. Høringen er afsluttet, men byggeriet endnu ikke begyndt.  

Tordenskjoldsgade 31 (Beboerhuset): Fællesrådet blev kontaktet at Teknik og Miljø med henblik 
på samarbejde om borgermøde og nedsættelse af følgegruppe i forhold til Teknik og Miljø og 
investor. – Sagen er uafsluttet, følgegruppen er nedsat, og der kommer 1-2 borgermøder mere. 

Edouard Suensons Gade 3: Fællesrådet har afgivet høringssvar vedrørende tilbygningen af en 
blok ud mod Tordenskjoldsgade. – Sagen er uafsluttet. 

Willemoesgade 15 (Bryggerigrunden/Papirfabrikken): Borgerorientering tidligere, hvor processen 
endte med, at staten og Aarhus Kommune ikke kunne blive enige om udnyttelsen af grunden. 
Private investorer har overtaget grunden, og der foregår en proces mellem investorer og Teknik 
og Miljø. Fællesrådet har haft aktindsigt og kontakt til sagsbehandler, og der er forventning om 
en inddragende proces. – Sagen er uafsluttet. 

To gennemgående erfaringer er, at jo tidligere man får kendskab til en plan- eller byggesag, jo 
bedre er muligheden for at påvirke den; og effekten øges, hvis Fællesrådet kan samarbejde med 
de direkte berørte beboere. Herudover kan vi konstatere, at formulerer/har formuleret kravene 
i planer meget forskelligt, for eksempel vedrørende etableringen af familieboliger. 

 

Anden kontakt med Aarhus Kommune 

Udarbejdet høringssvar En grønnere by med mere blåt som led i arbejdet med temaer til den 
kommende kommuneplan, deltaget i møder om Arkitektur og Bykvalitet og Situationsplan for 
Aarhus Midtby og i møde om kommunens planarbejde samt borgermøde om fremtidens 
idrætsfaciliteter. 

 

Netværksaktiviteter 

Fællesrådet har været aktivt Forum for Midtbyens Fællesråd (diskuteret blandt andet 
fortætning, arkitekturpolitik, samarbejdet med Teknik og Miljø, parkering, trafikal 
fredeliggørelse og idrætsfaciliteter i Midtbyen) og i Med Hjerte for Aarhus (diskuteret blandt 
andet kommunens planer omkring væddeløbsbanen, den voldsomme fortætning langs 
indfaldsvejene og Rolighedsvej 16A, inklusive afholdelse af demonstration). 

Sammen med Fællesrådet for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro samt Skovvejens 
Gadelaug har Fællesrådet arbejdet med lokalplan 1110 vedrørende Sandgravvej 3-5 og med 
genetableringen af broen fra Skovvejen til Fiskerivej. 

Der har været drøftelse med Handelsstandsforeningen i Tordenskjoldsgade om ønskerne til 
parkeringsforholdene. 

 



 

Igangværende og kommende aktiviteter 

Arbejdet med helhedsplanens lokalsamfundsbeskrivelse skal færdiggøres og der skal udarbejdes 
en skitse til, hvordan Trøjborg kan udvikles i de kommende 10 år – vedrører blandt andet 
parkering, trafikal fredeliggørelse, ”det grønne, mulige faciliteter for idræt og fysisk aktivitet 
samt opførelse af familieboliger. Herudover skal der arbejdes med medlemsrekruttering.  

	


