Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde den 25. maj 2020, kl. 17-19, Aldersrovej 23D,1. (hos Eva)

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

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af tre yderligere punkter
under punkt 8.

3. Underskrivning af referat fra den 9. marts 2020
Referatet fra mødet den 9/3 var godkendt ved skriftlig procedure og blev
underskrevet. På grund af den lange mødepause blev referatet gennemgået for at
konstatere eventuelt udestående emner: Helhedsplanen (beskrivelse af
foreninger, visionsdelen, parkeringspolitikkens gennemførelse),
generalforsamlingen (genopstilling af revisor og revisorsuppleant,
erhvervsdrivende i bestyrelsen).

4. Generalforsamlingen den 16. juni
Huset Trøjborg har netop orienteret om, at indendørs arrangementer først ville
være mulige efter den 31/8 2020, men forventningen var, at det ville være muligt
i Beboerhuset. I så fald afholdes generalforsamlingen her. (Dette er efterfølgende
blevet bekræftet – og igen aflyst. Mulighederne undersøges nu på ny).
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle udsendes yderligere materiale til
medlemmerne, men at det materiale, der allerede var udsendt, skulle sendes
igen til medlemmerne sammen med meddelelsen om sted og tidspunkt for
generalforsamlingen (Jens). Samtidig annonceres generalforsamlingen igen på
fællesrådets hjemmeside (Julie) og på facebook og ”Sammen om Trøjborg” (Eva).
Jonas har overvejet sin deltagelse i bestyrelsen og meddelte, at han ikke
genopstiller. Efter diskussion af muligheder for at tiltrække flere til
bestyrelsesarbejdet besluttede Svend at opstille til bestyrelsen som ”stille
deltager” og Jonas at opstille som suppleant.
Den praktiske drejebog for generalforsamlingens afholdelse ses i referatet fra
mødet den 9/3 under punkt 5.
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5. Planer i forhold til Nørre Boulevard Skole/idrætsfaciliteter i Midtbyen
En meget aktiv beboer i Knudrisgade, Anders Bjerre Pedersen, har kontaktet flere
fællesråd i midtbyen om anvendelsen af den tidligere Nørre Boulevard Skoles
bygning og grund; han har også sendt forslag herom til Aarhus Kommune.
Emnet har været diskuteret på møder i Midtbyforum og vil komme op igen på
næste møde den 18/6. Spørgsmålet er, om der skal sigtes på en bred anvendelse
(fx med beboerhus), eller om der skal fokuseres på forskellige idræts- og
motionsaktiviteter, hvilket har været Trøjborg Fællesråds holdning.
Bestyrelsen besluttede at fastholde dette fokus og meddele det til ABP (Niels
Christian). Det vil således også være holdningen til diskussionen på det omtalte
møde den 18/6.
I sammenfatningen af behov og muligheder på Trøjborg for idræts- og
motionsfaciliteter besluttede bestyrelsen af fjerne forslaget om en svømmehal på
den såkaldte Trøjborg-plæne (Synnøve). Den ville være malplaceret der, og
området er netop nu under omdannelse.

6. Økonomi og medlemmer
Da Jens havde meldt afbud, blev punktet ikke behandlet.

7. Plan- og byggesager
a. Tordenskjoldsgade 31: Der foreligger tekst til en pjece, der skal være
grundlaget for et borgermøde. Der mangler imidlertid fortsat illustrationer
og projektskitser, og der har ikke været holdt møder længe. Det overvejes
at høre kommunen om status (Niels Christian)
b. Willemoes Gade 15: Der er nedsat en følgegruppe med fem deltagere fra
Willemoesgade, Niels Juels Gade og Aldersrovej, Niels Christian er med i
gruppen. Et første møde har været holdt med Teknik & Miljø, bygherrer og
arkitekter. Mødet var især en markering af synspunkter og gennemgang af
den kommende proces. Det ligger klart, at Aarhus Kommune ikke vil
arbejde for at bevare det nuværende grønne område i stedet for bygninger
og adgang til en underjordisk parkering. Bevarelse af mest muligt grønt,
der kan ses fra gaden, bygningernes højde samt mulighederne for at skabe
et åbent og attraktivt miljø (cafe og lignende) må forventes at blive de
væsentligste diskussionspunkter. Der er aftalt nyt møde den 4/6 på basis af
mere gennemarbejdede skitser fra arkitekterne.

8. Orientering om udvalg, møder, sager i Aarhus
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a. Kulturudvalget: Gadefesten blev som tidligere omtalt aflyst, i stedet
planlægges en adventsfest, hvortil der søges penge fra Fællesrådet. Under
Corona har der været et antal koncerter i gårdmiljøer. Generelt er der god
aktivitet i Kulturudvalget.
b. Midtbyforum: Der har været afholdt et virtuelt og et fysisk møde. Blandt
emnerne har været idræts- og motionsfaciliteter i midtbyen; sagen
Rolighedsvej 16A; hvad kan der gøres i forhold til kommunens noget
lemfældige overholdelse af regler og inddragelse af fællesrådene; styrkelse
af samarbejdet gennem oprettelse af en online mappestruktur.
c. Rolighedsvej 16A/Med hjerte for Aarhus: Fællesrådet har løbende støttet
protesterne mod kommunens adfærd og i et par tilfælde sendt
protestbreve. Deltagelse i møder om sagen og generelt i møder i ”Med
hjerte for Aarhus” har været meget spredt (Midtbyforum prioriteres
højere). Eva har ikke længere mulighed for at være kontakten til ”Med
hjerte for Aarhus”.
d. Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2020-2023: Teknik & Miljø har
imødekommet en række fællesråds ansøgninger til forskellige mindre
trafikprojekter. Trøjborg Fællesråd havde ikke sendt ansøgninger.
e. 5 mia.-programmet til anlæg: Oversigt over Teknik & Miljøs forventede
ansøgninger til kommunens kommende anlægsplan. Intet der direkte
vedrører Trøjborg.
f. Fællesrådsseminar 21/10 2020: Seminaret er blevet flyttet fra foråret til
den 21/10 2020 og er åbent for alle medlemmer af kommunens fællesråd.
Der søges individuelt senest den 9/10.
g. Trøjborgflag og videoreklame: Modtaget henvendelse om forslag til et
Trøjborgflag og til en reklamefinansieret video om Trøjborg. Begge forslag
afvises (Niels Christian), da der ikke er behov for et særligt Trøjborgflag,
og da det ikke er rimeligt at bede virksomheder om at betale for den slags
reklame.
h. Affaldsplan 2021-2026 – borgerinddragelse: Fællesrådet reagerer ikke på
sagen.
i. Blomsterløg: Julie har ansøgt om blomsterløg til nedlægning i september
på et areal på Steen Billes Torv (Julie, Synnøve, Jonas).
j. Der uddeles årligt en Bernhard-pris (en bænk) til steder, hvor den vil gøre
særlig nytte. Fællesrådet indstiller skovkirkegården; AU Garden
(Trøjborgplænen) og Beboerhusets tagterrasse indstilles af
enkeltmedlemmer.
k. Parkeringspolitik: Sagen blev sidst behandlet på Teknisk Udvalgs møde den
9/3, hvor der blandt andet var diskussion af reglen om 2-timers fri
parkering. Spørgsmålet undersøges (Niels Christian).
l. Belysningsstrategi: Behandles på byrådsmødet den 27/5. Der lægges op til
en differentieret brug af LED med hensyn til lysets farve (Kelvin), hvad der
også er brug for. Men strategien slår samtidig fast, at den netop
gennemførte renovering af lysmaster på blandt andet Trøjborg, hvor der er
brugt et alt for skærende lys, af økonomiske grunde ikke bliver udskiftet,
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før de er udtjent. Handling før strategi – en Aarhus-historie. Fællesrådet
fremsender en meningstilkendegivelse til byrådsmødet (Niels Christian).

9. Eventuelt
Intet under eventuelt.
Næste møde er planlagt til mandag den 22/6, kl. 17-19. Mødet skulle have været
det konstituerende møde efter generalforsamlingen planlagt til den 16/6, men
forventes nu at blive et ordinært møde. Mødestedet oplyses i forbindelse med
dagsordenen.
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