Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde mandag den 5/10 2020, kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Anna, Eva, Jane, Julie, Synnøve, Niels Christian
Afbud: Jens, Jonas, Svend

Dagsorden
1. Valg af referent
Niels Christian blev valgt til referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
3. Underskrivning af referat fra møde den 14/9 2020
Det udsendte referat var godkendt ved skriftlig procedure og blev underskrevet.
4. Medlems- og kontingentspørgsmål
For at effektivisere og forenkle rekruttering af medlemmer og arbejdsgangene
forbundet hermed besluttede bestyrelsen:
•

•

•
•
•

Den elektroniske blanket på hjemmesiden skal tilføjes fællesrådets
kontonummer og testes grundigt, så vi sikrer en entydig sammenhæng
mellem indmeldelse og kontingentbetaling (Julie og eventuelt Anna)
Der sendes en mail til medlemmerne, når en ny kontingentperiode
begynder (første gang vil være januar 2021). Derfor er det særligt vigtigt,
at medlemmer oplyser deres email-adresse
Ajourføring af medlemslisten ligger hos kassereren
Fællesrådet vil ikke anvende mobilepay, da det rent praktisk forudsætter
et særligt telefonnummer hertil
Aarhus Kommune gøres opmærksom på de store udgifter, som fællesrådene
(og alle andre frivillige foreninger) har ved at have en bankkonto
uafhængigt ved antallet af transaktioner på kontoen (Niels Christian)

5. Kommunikation
Bestyrelsen forsøger (endnu en gang) at skabe klarhed over, hvad de forskellige
platforme bruges til og besluttede derfor:
•

Hjemmesiden skal indeholde mødekalender, referater, høringsbidrag samt
omtale af begivenheder og lignende. Det er vigtigt, at den løbende tilrettes,

•
•
•

så den ikke fremstår forældet (Julie). – Alle referater mv. ligger på en intern
platform
Facebook benyttes først og fremmest til løbende opslag om events,
begivenheder osv. (Julie og Eva)
”Sammen om Trøjborg” bestyres af Helle Randlev, Huset Trøjborg. Her lægges
indlæg, der rækker ud over fællesrådet
På næste møde diskuteres teksten til en ny udgave af flyeren (oplæg fra
Jonas)

6. Willemoesgade 15
Tredje møde mellem kommunen, bygherren og følgegruppen finder sted den 6/10
2020. I følgegruppen, hvor Niels Christian deltager og hvor Eva flere gange har
bidraget, er der stor utilfredshed med især processen, men også med det foreløbige
resultat, som der fremgår af den seneste projektmappe. Høringen i slutningen af
august byggede på et andet materiale end det, der umiddelbart efter blev fremlagt,
hvor der ikke er taget hensyn til indvendinger mod højder og indblik, det grønne og
trafikken, der stod som de væsentligste punkter i høringssvarene. Processen og
resultatet afspejler præcist det behov for en helhedsplan, som fællesrådet har
fremført flere gange, og som kommunen ikke har villet acceptere som en
forudsætning for store byggerier på Trøjborg.
Bestyrelsen besluttede, at Niels Christian og Eva deltager i det virtuelle
følgegruppemøde den 6/10. Bestyrelsen bakkede op om, at samarbejdet med
kommunen i følgegruppen kan afbrydes, hvis det er den mest relevante udgang på
følgegruppemødet den 6/10.

7. Edouard Suensons Gade 3 (Tømmergården)
Til byrådets møde den 23/9 blev der sendt en henvendelse vedrørende projektets
utilstrækkelige hensyntagen til høringssvarenes indsigelser mod lysforhold og
indbliksgener samt kommunens manglende præcision i forhold til, hvad der udgør en
familieegnet bolig. Henvendelsen blev tilsyneladende ikke lagt på byrådets bord til
behandlingen. Der er rykket for en forklaring herpå.
På byrådsmødet den 23/9 blev sagen henvist til Teknisk Udvalg, og her er
henvendelsen fra fællesrådet vedlagt som bilag.
8. Tordenskjoldsgade 31
Teknik og Miljø har taget initiativ til at genstarte processen. Intet er pt. fastlagt.
Bestyrelsen besluttede, at et nyt workshop-arrangement burde være fysisk og i det
mindste kombinere et virtuelt møde med en fysisk mødemulighed.

9. Broen mellem Skovvejen og Fiskerivej
Midtbyens Fællesråd og Trøjborg Fællesråd har rykket Teknik og Miljø for at få en
status på projektet. Af det nylige svar fremgår, at TU nu har rykket bygherren for en
tidsplan for projektet, og at man vil skærpe tilsynet med projektet. – De to fællesråd
er enige om at rykke igen senere på året.

10. Midtbyforum
Anna deltog i et formøde den 21/9 om samarbejdet mellem Teknik og Miljø og
fællesrådene, hvor en række spørgsmål til samarbejdet blev diskuteret. Selve mødet
med TU blev aflyst, men må forventes at finde sted senere.
På møde den 2/10, hvor Niels Christian deltog, blev blandt andet diskuteret
overdækning af banegraven og eventuel nedsættelse af en følgegruppe. Blandt andet
på grund af modstridende meddelelser herom fra TU, går man ikke ind i det (i hvert
fald ikke på nuværende tidspunkt), og generelt er der megen kritik af projektet og
den hidtidige proces.
Vedrørende ansættelse af en stadsarkitekt blev det besluttet (hvis der kan opnås
enighed om et udkast til henvendelse) at sende nogle punkter til rådmanden, der er
formand for ansættelsesudvalget, for at markere, hvilke kompetencer midtbyens
fællesråd gerne ser i denne stilling.

11. Med Hjerte for Aarhus
Eva orienterede fra et møde den 23/9. Rundt om i Aarhus er der betydelig
utilfredshed med en række byggesager; det gælder både de processer, som Teknik og
Miljø har igangsat eller ikke igangsat og de resultater, der kommer ud af disse
processer. Erfaringerne minder derfor meget om dem på Trøjborg.
12. Arbejdsgrupper
• Et Grønnere Trøjborg – løgsætningen 4/10 var en succes med godt 20 deltagere.
Enighed om at støtte aktiviteter på Steen Billes Torv (Julie) og at undersøge
mulighederne for en lommepark ved Kochs Skole (Eva)
• Idræt- og motionsfaciliteter på Nr. Boulevard Skole – initiativtageren har holdt
møder med beboerforeningen Nørre Stenbro, men der er fortsat uklarhed om
organisering og finansiering
• Kulturgruppen – mulighederne for overhovedet at samarbejde med
Handelsstandsforeningen skal undersøges (Jonas og Eva)
• Trafik- og parkeringsgruppen – er der steder, hvor der kan tages særlige initiativer
(Anna), som eventuelt kan skrives ind i lokalsamfundsanalysen (Niels Christian)

•

Helhedsplangruppen – det er aftalt med Midtbyens Fællesråd, at en derfra næste
gang orienterer om deres arbejde med en lokalsamfundsbeskrivelse og
kommunens udkast til en helhedsplan

13. Mødetidspunkter i foråret 2021
1/2 (Konstituering)
22/2
22/3
19/4
17/5
21/6
Alle møder holdes kl. 17-19 i Huset Trøjborg.
14. Eventuelt
• Det annoncerede fællesrådsseminar er aflyst på grund af Corona
• Dato for næste generalforsamling var fastsat til 25/1 2021. Det har vist sig
meget vanskeligt at skaffe et stort lokale den dag; generalforsamlingen er
derfor flyttet til torsdag den 28/1 2021, kl. 19-21 og holdes i Huset
Trøjborg.

