
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde den 24. august 2020, kl. 17-19, Aldersrovej 25 

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

Afbud: Svend, Jane 

 

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 22. juni 2020 

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

• Til punkt 6c, Aldersrovej/Barthsgade/Ndr. Ringgade orienterede Niels 

Christian om, at der havde været kontakt både til sagsbehandler i T&M og 

til de potentielt nye byggeaktører, og at der siden ikke var sket videre. 

Byggeaktørerne havde været i kontakt med rådmanden, som havde henvist 

til beslutningen fra april 2019, hvorefter der skulle være dialog med 

naboerne og opnås enighed med dem om et eventuelt projekt. 

• Til punkt 9. Eventuelt orienterede Jonas, at det ikke havde været muligt at 

komme i dialog med Handelsforeningen, men at det ville blive forsøgt igen 

i løbet af den næste uge. 

 

4. Generalforsamlingen den 8. september i Beboerhuset 

Hverken Jens, Julie eller Synnøve har mulighed for at deltage, hvorfor nogle af de 

praktiske opgaver må ændres. Det kommer nu til at se sådan ud: 

• Jonas, Eva og Niels Christian møder kl. 18 for at sætte borde og stole op 

med den rigtige afstand. Eva medbringer mundbind og sprit. 

• Svend og Jane møder kl. 18.45 for (1) at checke medlemmer ved indgangen 

og uddele stemmesedler til dem og for (2) at registrere nye medlemmer og 

modtage 100 kr. i kontingent. Jens udarbejder en liste over medlemmer og 

sørger for at videresende navne på eventuelle nytilkomne medlemmer op 

til generalforsamlingen til Niels Christian. Nye medlemmer registreres med 

navn, adresse, mailadresse og telefon. Niels Christian medbringer 

stemmesedlerne til uddeling. 

• Bestyrelsen foreslår Svend som ordstyrer og Eva som referent.  



• Generalforsamlingen gennemføres efter den udsendte dagsorden. Svend og 

Niels Christian gennemgår den op til den 8/9. 

• Niels Christian medbringer et antal kopier af det regnskab for 2019, som 

bestyrelsen og kommunen har godkendt. 

• Niels Christian medbringer stemmesedler til lodtrækning mellem 

bestyrelsesmedlemmer Synnøve, Eva, Julie, Jens og Niels Christian for at 

afgøre, hvilke fire der blev valgt for to år (2019-2021) og hvilket medlem, 

der blev valgt for ét år (2019-2020). I ”hatten” ligger fem navnesedler, det 

sidst trukne navn sidder kun ét år i bestyrelsen, men har mulighed for at 

genopstille til en af de tre bestyrelsespladser for perioden 2020-2022. Alle 

fem har erklæret sig indstillet på at genopstille. Svend har tidligere 

tilkendegivet, at han vil opstille til bestyrelsen. 

• Stemmereglerne er udførligt beskrevet i referatet fra bestyrelsesmødet 

den 22/6 2020. 

• Såvel suppleanter som revisor og revisorsuppleant er kun valgt for ét år. 

Bestyrelsen har den forståelse af de hidtidige diskussioner, at Jonas vil 

opstille som suppleant, og at Jane vil genopstille til posten. Ligeledes at 

Leif og hans suppleant vil genopstille som revisor.  

For om muligt at øge interessen for generalforsamlingen blev det besluttet at 

omdele information herom i butikker og daginstitutioner på Trøjborg. Af 

informationen skal det fremgå, at generalforsamlingen er åben for alle, og at man 

kan få stemmeret ved at blive medlem ved mødets begyndelse. Niels Christian 

laver tekstudkast, Julie sætter det op (i A4- og/eller A5-format), og Synnøve 

sørger for omdelingen. 

 

 

5. Økonomi 

Der blev lagt megen vægt på, at Jens sørger for opdaterede medlemslister til 

generalforsamlingen (se ovenfor). Der var usikkerhed, om kommunens tilskud for 

2020 var indgået, Niels Christian undersøger det (resultat: de første 5.000 kr. af 

de tildelte 10.000 kr. kom i marts, resten kommer i august/september). 

 

Bestyrelsen ønsker en mere smidig mulighed for at håndtere især 

kontingentindbetaling, fx i form af mobilepay. Jonas og Jens undersøger 

omkostninger ved en sådan ordning og forudsætninger for at gennemføre den. 

Emnet tages op til beslutning på næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Høringssvar vedrørende Willemoesgade 15 (frist den 28. august) 

Det udsendte udkast blev godkendt med et par tilføjelser. Niels Christian 

færdiggør det og lægger det op på kommunens høringsportal. Høringssvaret er 

vedlagt referatet. 

 



Følgegruppen forventes indkaldt til et tredje møde i september, hvor blandt 

andet borgermødet og de indkomne høringssvar skal diskuteres. 

 

7. Plan- og byggesager i øvrigt 

Der var intet nyt vedrørende de sager, som fællesrådet er involveret i / har 

afgivet høringssvar til (Tordenskjoldsgade 31, Tømmergården og Trøjborgvej 80). 

Vedrørende førstnævnte forventes indkaldt til et nyt borgermøde i løbet af 

efteråret; vedrørende de to andre sager afventes svar på kommunens behandling 

af indkomne høringssvar. 

 

8. Orientering om udvalg, møder, sager i Aarhus 

Eva havde lavet en oversigt over Kulturudvalgets initiativer og projekter samt 

vanskelighederne ved at planlægge og gennemføre dem under Corona-krisen. 

Bestyrelsen besluttede at støtte udvalgets initiativer efter forudgående aftale. 

 

Der var tilslutning til, at Eva og Kulturudvalget søgte Samskab Aarhus om støtte til 

at etablere en petanquebane på hjørnet af Trøjborgvej og Larsen-Ledets Gade. 

Eva kontakter menighedsrådet i den forbindelse. 

  

9. Helhedsplan for Trøjborg 

Bestyrelsen drøftede, hvordan arbejdet kan komme videre, således at det 

foreløbige arbejde kan afsluttes i løbet af efteråret. Til inspiration blev henvist til 

den nu udarbejdede helhedsplan for Ø-gaderne vedrørende samarbejdet med 

kommunen og til Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs vedrørende 

processen med at udarbejde en beskrivelse af lokalsamfundet. Det blev besluttet 

at invitere Thomas Kruse og Jonas Spure til at deltage i hvert sit bestyrelsesmøde. 

 

 

10.  Eventuelt 

Det blev nævnt, at generalforsamlingen den 8. september foregår i Beboerhuset, 

men at de planlagte bestyrelsesmøder i resten af 2020 – 14/9, 5/10, 16/11 og 

14/12 – afholdes i Huset Trøjborg kl. 17-19 i lokale 6. 

 

 


