Trøjborg Fællesråd
Konstituerende bestyrelsesmøde den 14. september 2020, kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Anna, Eva, Jane, Jens, Jonas, Julie, Niels Christian, Synnøve
Afbud: Svend

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

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af to punkter under Eventuelt.

3. Underskrivning af referat fra møde den 24/8 2020
Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure og blev underskrevet.

4. Præsentation
Det nye medlem i bestyrelsen, Anna Trap, præsenterede sig og blev budt
velkommen. Adresselisten blev tilrettet, og der blev underskrevet de nødvendige
persondataerklæringer.

5. Konstituering
Niels Christian blev (gen)valgt som formand, og Jens (gen)valgt som kasserer.
Konstitueringen gælder indtil næste generalforsamling i januar 2021.

6. Opfølgning på generalforsamlingen
Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet tilfredsstillende, men at
flere deltagere (både medlemmer og ikke-medlemmer) var ønskværdigt. Det skal
overvejes, om generalforsamlingen kan kombineres med et arrangement om et
emne, der betyder noget for Trøjborg, eller om der skal kobles en ”bespisning” til
generalforsamlingen.
Referatet er udarbejdet og underskrevet af dirigent, referent og formand. Det
lægges på hjemmesiden mv.

De tilrettede vedtægter er underskrevet af generalforsamlingens dirigent og af
formanden. De sendes til Aarhus Kommune (Niels Christian).
Banken ønsker at se referatet og de nye vedtægter – som kontrol i forhold til
hvidvaskning (Niels Christian scanner underskriftssiden til Jens).
Bestyrelsen besluttede, at indbetalt kontingent var gyldig betaling for perioden frem
til næste generalforsamling i januar 2021. Det blev samtidig besluttet, at det på
næste møde skulle afgøres, om kontingent skal kunne betales med mobilepay (Jens
og Jonas laver oplæg/indstilling).
Der var en omfattende diskussion af forskellige kommunikationsformer til
medlemmer og bredere. Enighed om, at vi skulle fortsætte med at anvende
hjemmesiden, facebook og lignende, og Sammen om Trøjborg. En afsluttende
diskussion af, hvad der skal lægges de forskellige steder og af hvem tages på næste
møde den 5/10. Vi vil ikke genoptage produktionen af egentlige nyhedsbreve, men i
nogle tilfælde sende mails direkte til medlemmerne.
I første omgang skal medlemmerne modtage en mail med en sammenfatning af
generalforsamlingen, især diskussionens hovedtemaer trafik, grønt, Willemoesgade
15 og kultur, en oversigt over bestyrelsens medlemmer, over de nedsatte
arbejdsgrupper (se nedenfor), plantningen af løg på Steen Billes Torv i uge 40/41 (nu
fastsat til 4/10, kl. 11) samt oplysning om næste års generalforsamling den 25/1.
(Niels Christian udarbejder tekster, og Jens sender ud).

7. Arbejdsgrupper
Bestyrelsen besluttede at nedsætte følgende arbejdsgrupper med bestyrelsens
kontaktpersoner nævnt i parentes:
•
•
•
•
•

Kulturudvalg (Eva)
Et grønnere Trøjborg (Jonas)
Trafik, inklusive parkering og gadebelysning (Anna)
Idræts- og motionsfaciliteter (Synnøve)
Helhedsplan (Niels Christian)

Arbejdsgrupperne skal både kunne arbejde med mindre enkeltsager og større sager,
der har betydning for hele Trøjborg. Arbejdsgruppernes mere overordnede
problemstillinger kan samtidig indgå i forarbejdet til en helhedsplan.

8. Kommunikation
Enighed om, at der skal gøres mere for at få flere medlemmer, og at der skal
kommunikeres mere direkte til de nye medlemmer. Det blev overvejet, om der skal
laves en flyer, der fokuserer på de mere aktuelle sager (Jonas og Julie laver et
oplæg).

9. Mødeplan for bestyrelsen
Den tidligere bestyrelses mødeplan for perioden frem til næste generalforsamling
blev bekræftet. Møderne holdes således:
5/10
16/11
14/12

Forberedelse af ordinær generalforsamling den 25/1 2021

Disse møder holdes i Huset Trøjborg i lokale 6, kl. 17-19
18/1 2021
25/1

Ordinær generalforsamling, kl. 19-21

Lokaler til disse møder reserveres i anden halvdel af september.
Bestyrelsen besluttede at fastlægge øvrige møder i foråret 2021 på det næste
bestyrelsesmøde.

10. Willemoesgade 15
Ved høringsfristens udløb var der indkommet 25 høringssvar, og langt de fleste
fokuserede på problemer i forbindelse med højder, det grønne på og omkring
grunden samt trafik og parkering.
Efterfølgende er følgegruppen af naboer og TF indkaldt til sit tredje møde den 6/10,
Det er en forudsætning for mødet, at Teknik og Miljø har lavet en dækkende
sammenfatning af høringssvarene, der peger frem mod en reel behandling af de
problemer, høringssvarene har påpeget.

11. Edouard Suensons Gade 3 (Tømmergården)
Sagen forventes på byrådets dagsorden den 23/9 eller den 7/10 efter en positiv
indstilling fra Magistraten, se her https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-ogreferater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/referat/2020-09-07/?agendaId=491562#4

Alle indvendinger i høringssvarene – primært vedrørende skyggevirkninger og indblik –
er blevet afvist. TF havde herudover peget på manglen på familieegnede boliger, og
det er ikke tilfredsstillende, at der opføres 13 boliger med mere end 60 kvm.,
konkret ca. 75 kvm. Om muligt påpeges kommunens svingende kurs på dette område.

12. Midtbyforum

Det blev besluttet, at spørgsmålet om den utilstrækkelige og meget ubehagelige nye
gadebelysning skulle behandles i samarbejde med Midtbyens Fællesråd – tages op i
Midtbyforum (Synnøve og Niels Christian)
Medlemmer af fællesråd i Midtbyen har været inviteret af Teknik og Miljø til et
formøde om et projekt for overdækning af banegraven. Projektet vedrører ikke
Trøjborg som sådan, men hele Aarhus. Fællesrådene i midtbyen er spurgt, og de vil
udgøre en følgegruppe i forbindelse med planarbejdet. Der er forskellige holdninger
til projektet, blandt andet modstand fra beboere meget tæt på projektet.
Fællesrådenes holdning skal formentlig diskuteres på næste møde i Midtbyforum den
2/10 (Synnøve og Niels Christian).
Midtbyforum har stillet en række spørgsmål om arbejdsgange og procedurer I Teknik
og Miljøs afdeling for byggeri, og der er nu kommet svar. Byggeri har foreslået et
møde herom den 24/9, kl. 14-16 i Brabrand, og i Midtbyforum holdes et formøde den
21/9, kl. 13. TF deltager (Anna og om muligt Julie).

13. Eventuelt
Stillingen som stadsarkitekt er opslået, se https://www.aarhus.dk/ledige-stillinger-iaarhus-kommune/v/55393/stadsarkitekt-byliv-for-byrum-for-bygninger/?jobId=9244.
Spørgsmålet har tidligere været diskuteret i Midtbyforum med henblik på ønsker til
denne stilling. Det rygtes, at den nuværende stadsarkitekt vil søge stillingen, hvilket
der er betydelig modvilje imod.
TF har sammen med Midtbyens Fællesråd rykket rådmanden for Teknik og Miljø for et
svar og handling på henvendelsen om genetablering af broen fra Skovvejen til
Fiskerivej. Broen skulle have været etableret i forbindelse med byggeriet af
punkthusene i området og inden indflytning i husene. Der afventes en redegørelse fra
rådmanden.

