
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde den 22. juni 2020, kl. 17-19, Aldersrovej 25 (hos Niels Christian)  

Til stede: Eva, Synnøve, Jonas, Julie, Niels Christian, Svend 

 

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 25. maj 2020  

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

 

4. Generalforsamlingen den 8. september i Beboerhuset  

Enighed om at fastholde tidspunkt og sted for generalforsamlingen, selv om Huset 

Trøjborg åbner for foreningsaktivitet i begyndelsen af august. 

En række praktiske punkter på generalforsamlingen blev afklaret: 

• Jens producerer et tilstrækkeligt antal kopier af regnskabet for 2019 (Niels 

Christian rykker) 

• Jens laver en helt opdateret liste over medlemmer (Niels Christian 

orienterer) 

• Niels Christian sørger for det nødvendige antal stemmesedler 

• Stemmesedler uddeles til medlemmerne ved indgangen (Synnøve og Svend) 

• Niels Christian sørger for sedler til lodtrækning mellem 

bestyrelsesmedlemmerne for at afgøre, hvem der sidder et år, og hvem der 

sidder to år 

• Lodtrækningen  

o Valgperioden til bestyrelsen er to år 

o Efter vedtægten vælges tre af de syv medlemmer i lige år, og fire 

medlemmer vælges i ulige år. Dette for at sikre en hensigtsmæssig 

kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen 

o Da lodtrækningen først finder sted nu og ikke fandt sted på 

generalforsamlingen i 2019, tages der hensyn til, at Malene er 

udtrådt af bestyrelsen, og at Jonas ikke ønsker at genopstille som 

medlem af bestyrelsen. Som udgangspunkt skal der derfor trækkes 

lod blandt de ”tilbageblevne” medlemmer (Synnøve, Eva, Julie, Jens 

og Niels Christian) 

o Ud af disse fem medlemmer blev de fire valgt i det ulige år 2019 og 

sidder derfor til generalforsamlingen i 2021. Lodtrækningen skal 

derfor finde frem til, hvem der kun blev valgt for et år (2019-2020) 



o Lodtrækningen sker ved, at hvert medlem trækker en af fem sedler 

nummereret 1-5; den der trækker sedlen med femtallet, sidder kun 

for et år (2019-2020) 

• Bestyrelsesvalget 

o Da fire medlemmer af bestyrelsen er valgt for to år (2019-2021), skal 

der vælges tre medlemmer (hvoraf den ene kan være det udtrukne 

medlem, hvis vedkommende genopstiller). De valgte medlemmer 

sidder i den toårige periode (2020-2022) 

o Da vedtægterne ikke fastsætter en stemmeprocedure besluttede 

bestyrelsen,  

▪ at hvert medlem har stemmer svarende til det antal 

bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges (altså her tre 

stemmer) 

▪ at det kun må gives en stemme pr. kandidat 

▪ at der skal som minimum bruges stemmer svarende til 

halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal 

vælges (altså skal der her stemmes på mindst to kandidater) 

▪ stemmeafgivningen sker ved at skrive navnet på de 

kandidater, man ønsker valgt (altså her enten to eller tre 

navne) 

o Stemmerne optælles umiddelbart efter valget (stemmetællerne skal 

helst ikke være medlemmer af bestyrelsen)   

 

5. Økonomi og medlemmer 

Punktet blev ikke behandlet, da Jens var fraværende. 

6. Plan- og byggesager 

a. Tordenskjoldsgade 31 

Intet nyt. Følgegruppen har tidligere kommenteret et pjeceudkast; pjecen 

forventes udsendt i august som oplæg til et borgermøde 

 

b. Willemoes Gade 15 

Følgegruppen har siden sidste mødet deltaget i to mødet med T&M, 

bygherren og dennes arkitekter samt stadsarkitekten. Forhold vedrørende 

højder, det grønne og trafik er kritiseret, men der har ikke været stor 

bevægelse ”på den anden side”. Der mangler helhedstænkning vedrørende 

byggeriets sammenhæng med omgivelserne og reelt fokuseres meget på 

udnyttelse af grunden (bebyggelsesprocenten). 

Efter procesplanen skal der afholdes en workshop over byggeplanerne i 

august/september. Bestyrelsen diskuterede, om man skulle gå i 

offentlighed før denne workshop eller vente til bagefter. Der blev ikke 

truffet en endelig konklusion, men det blev besluttet, at naboerne til W15 

skulle aktiveres mest muligt frem til workshoppen. 

 

 



c. Aldersrovej/Barthsgade/Ndr. Ringgade 

Sagen blev lukket i april 2019, men er tilsyneladende ved at dukke op igen 

med delvis nye aktører. Foreningen til bevarelse af Trøjborgs diversitet 

har klart afvist en ændring af rammeområdets karakter, hvilket er meddelt 

både T&M og de potentielle investorer. Foreningen har også henvendt sig 

til Fællesrådet for at få det til at gå direkte ind i sagen.  

Det blev besluttet at tage kontakt til en sagsbehandler i T&M og til de nye 

aktører for at få afklaret, om planerne om byggeri blev opretholdt (Niels 

Christian). Hvis dette er tilfældet, skal der sendes en henvendelse til 

rådmanden (Niels Christian). Om nødvendigt skal der straks efter 

sommerferien tages kontakt til politikere i byrådet. 

 

d. Trøjborgvej 80 

Fællesrådet har fået materiale om byggeri til høring. Sagen har en lang 

forhistorie, og i den tidligere proces har Aarhus Kommune ikke vist vilje til 

at imødekomme indvendinger fra hverken beboere i Barthsgade, 

Foreningen til bevarelse af Trøjborgs diversitet eller Trøjborg Fællesråd. 

Bestyrelsen diskuterede, om et høringssvar alene skulle slå på de fortsat 

utilfredsstillende forhold ved byggeriet, eller om det også skulle inddrage 

forhold fra det tidligere forløb. Det blev besluttet at tage det hele med i 

høringssvaret, der kunne koordineres med naboer i Barthsgade. 

 

e. Tømmergården 

Der er rykket for svar på det indsendte høringsbrev. Det er nu oplyst, at 

sagen skal behandles i byrådet, hvorefter vi vil modtage et svar på 

høringsbrevet. 

 

7. Orientering om udvalg, møder, sager i Aarhus 

a. Midtbyforum 

Synnøve orienterede om møder med de andre fællesråd i Midtbyen. Flere 

fællesråd ville formentlig indsende forslag til partierne til brug i 

forhandlingerne om budget 2021 – blandt andet om idræts- og 

motionsfaciliteter. Bestyrelsen besluttede at indsende et forslag om 

sådanne faciliteter på Nørre Boulevard Skole (Synnøve). 

Fællesrådene arbejder på at forbedre dialogen med T&M i forbindelse med 

plan- og byggesager, da den klare erfaring er, at T&M stort set ikke tager 

hensyn til indvendinger. 

 

b. Skanderborgvej  

Der er fortsat rumlen om et større byggeri, der vil have negative 

konsekvenser for det omkringliggende villaområde. Bestyrelsen har støttet 

endnu en henvendelse herom til Aarhus Kommune. 

 

c. Nørre Boulevard Skole 



Synnøve har talt med en aktiv beboer i området; der henvises til 

beslutningen nævnt under punkt 7a. 

 

d. Kulturudvalget 

Der blev orienteret om, at der formentlig etableres en lommepark på 

hjørnet af Trøjborgvej og Larsen Ledets Gade (i øvrigt et af forslagene i 

Fællesrådets høringssvar vedrørende det grønne og det blå) 

 

8. Foreløbig mødeplan august 2020 – januar 2021 

Det udsendte forslag blev vedtaget. Mødeplanen frem til generalforsamlingen i 

2021 (der foreslås afholdt i slutningen af januar 2021) ser således ud: 

 

17/8  Helhedsplan Ø-gaderne, helhedsplan Trøjborg 

  Hængepartier til generalforsamlingen 

8/9  Ordinær generalforsamling 2020, kl. 19-21 

14/9  Konstituering og anden opsamling fra generalforsamlingen 

5/10 

16/11 

14/12 Forberedelse af ordinær generalforsamling 2021 

18/1 

25/1  Ordinær generalforsamling 2021, kl. 19-21 

Alle møder holdes på mandage, kl. 17-19. 

 

9. Eventuelt 

Det blev besluttet, at Jonas taler med Handelsforeningen om trafikdæmpning i 

Tordenskjoldsgade. 

 

Der er bevilget mange løg til nedlægning på Steen Billes Torv. Julie, Synnøve og 

Jonas er tovholdere på det og inddrager så vidt muligt beboere og aktive i 

Beboerforeningen. 

 

 

 

 


