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Referat fra generalforsamling i Trøjborg Fællesråd den 8/9 2020 

 

Deltagere: 17 deltagere, heraf fem nye medlemmer. Fra bestyrelsen deltog Jonas Ander-
sen, Svend Bak, Jane Holm, Eva Just og Niels Christian Sidenius. 

 

1. Valg af dirigent og referent  
Svend Bak blev valgt som dirigent og Eva Just som referent. 
 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Niels Christian orienterede om de punkter, der fremgår af beretningen, med vægt på 
ændringer siden beretningen blev udarbejdet til den aflyste generalforsamling i foråret.  

Kulturudvalget måtte aflyse sommerfesten pga. corona, men har i stedet haft en del ak-
tiviteter i form af gå- og cykelture, samt historiske vandringer på Trøjborg. Har startet 
et garn-bombing projekt for at udsmykke Trøjborg og skabe fællesskaber omkring hæk-
ling og strikning. 

Fællesrådet har været involveret i flere plan- og byggesager. Heraf er flere uafsluttede, 
fx sagen om Tordenskjoldsgade 31, men der er også byggerier, der er gået i gang, fx Pe-
ter Skramsgade og Trøjborgcentret.  

Der er startet en ny sag vedrørende byggeri i Willemoesgade 15 (det tidligere universi-
tetsområde). Her har fællesrådet deltaget i en følgegruppe og haft et oplæg til video-
borgermøde, hvor der var 37 deltagere.  Har især haft indvendinger mod, at det grønne 
hjørne forsvinder, højderne på byggeriet samt mulige trafikproblemer. Efter borgermø-
det blev der indsendt mange høringssvar, som havde deadline den 28/8. Oplægget til 
byggeriet og høringssvarene kan læses på siden: https://deltag.aarhus.dk/hoering/de-
batoplaeg-willemoesgade-karreen. 

Fællesrådet har formuleret et oplæg om grønt og blåt på Trøjborg og overvejer fx initia-
tiver i forhold til etablering af grønne lommeparker samt bidrager til blomsterfloraen på 
Trøjborg ved at sætte en masse løg på Steen Billes Torv sammen med frivillige beboere. 

Fællesrådet deltager i forskellige former for netværksaktiviteter, dels Midtbyforum, 
som er forum for alle fællesråd i midtbyen.  Har her bl.a. deltaget i diskussioner om 
idrætsfaciliteter eller andre motionsfaciliteter, evt. ved Nørre Boulevard, og endvidere 
over for Teknik og Miljø kritiseret, at den gamle bro over til fiskerihavnen aldrig er ble-
vet genetableret, som den skal ifølge lokalplanen. 

Har deltaget i foreningen Med hjerte for Aarhus, som består af fællesråd fra hele Aarhus 
samt grundejerforeninger mm. Har bl.a. været involveret i diskussioner vedrørende ud-
stykning på Rolighedsvej (ved hospitalets tidligere strandgrund) samt planerne om at 
etablere nyt stadion ved den grønne kile. 



	 2	

Fællesrådet har sendt kritik til byrådet af ny belysningsplan og af de ændringer, der er 
gennemført i det seneste år på bl.a. Aldersrovej og Barthsgade. Der er nu kun lys i den 
ene side af gaden og dermed dårlig belysning på den anden side. Det anvendte LED-lys 
har et meget koldt skær. Kommunen har afvist at skifte dette lys med henvisning til om-
kostningerne ved det. 

Den 7/9 deltog tre fra bestyrelsen i et første møde om overdækning af banegraven, som 
er et af de store fremtidige projekter i Aarhus. Teknik og Miljø har uformelt spurgt fæl-
lesrådene i midtbyen, om de vil udgøre en følgegruppe i projektet. 

 

Diskussionspunkter 

Strikkeprojekt: Helle Randlev, som er med i kulturudvalget, fortalte lidt om garnprojek-
tet, hvor vi har fået foræret en masse garn, bl.a. fra Løvbjerg. Går i gang i september 
og oktober i Huset Trøjborg og Beboerforeningen og kan følges på facebook. 

Willmoesgadebyggeriet: Der var en længere debat om, at der skal fældes så mange 
træer, måske også træerne ude på fortovet ved Otte Ruds Gade. En deltager foreslår, at 
det sættes plakater op om bevarelse af træer og efterlyser deltagere i gruppen - 3-4 
meldte sig. Træerne er med i nogle af høringssvarene, og det forventes, at høringssva-
rene bliver forelagt rådmanden den 22. september. Men alle kan selvfølgelig også sende 
synspunkter direkte til byrådsmedlemmer og teknisk udvalg. 

Trafikken: Trafik og parkering er et tiltagende problem på Trøjborg, oplever flere delta-
gere. Selvom der bygges P-huse, vælger folk at finde gratis P-pladser i sidegaderne, hvil-
ket belaster dem, der bor der. Byrådet har besluttet, at der på et tidspunkt bliver bebo-
erparkering indenfor ringgaderne, dvs. man som beboer kan købe parkeringstilladelse, 
og ellers bliver der to timers gratis parkering og derefter betalt parkering. Der skal må-
ske bygges et P-hus ved Trøjborgvej/Dronning Margrethes Vej, hvilket bekymrer i forhold 
til højde. Det er vigtigt, at det bliver billigere at parkere i P-huse end på gaden. 

Lommeparker: Kirken laver en park med bibelske planter og lukker op til Sabroesgade. 
Fællesrådet overvejer at tage initiativ til etablering af lommepark med petanquebane 
ved Trøjborgvej/Larsen Ledets Gade. 

Beslutningsprocesser: Diskussion om, hvordan borgerne kan blive inddraget tidligere i 
beslutningsprocesser. Flere oplever, at kommunen med alle sine ressourcer altid er 
foran borgerne. Der er bred støtte til, at vi får udarbejdet en helhedsplan, der måske 
kan angive nogle rammer for udviklingen på Trøjborg. Der er enkelte eksempler på at få 
pillet etager af byggerier, men mest det indtryk, at det er småting, man har indflydelse 
på. 

 Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
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3. Godkendelse af regnskab og budget 
Regnskabet er afsluttet 31/12 2019 og tidligere godkendt af bestyrelsen og af Aarhus 
Kommune. Regnskabet viser en formue på godt 8.000 kr. Niels Christian tilføjer, at vi 
netop har fået anden rate af det årlige tilskud på 10.000 kr. fra Aarhus Kommune. For-
muen er lige nu 16.000 kr. 
 
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt. 
 

 
4. Indkomne forslag 

Der var indkommet tre forslag fra bestyrelsen, som især vedrørte mere praktiske for-
hold. 

Forslag 1 blev vedtaget: Hvert medlem har én stemme. 

Forslag 2 blev vedtaget: Generalforsamling afholdes i januar måned. 

Forslag 3 blev vedtaget: Kontingentperioden er 1.2 – 31/1. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Forslag om kontingent på 100 kr. for både enkeltpersoner og organisationer blev enstem-
migt vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Efter vedtægten har bestyrelsen syv medlemmer, hvortil kommer to suppleanter. 
 
Der blev først trukket lod om, hvilke fire medlemmer, der fortsætter indtil generalfor-
samlingen i 2021. Det blev Julie Trier, Eva Just, Jens Erik Buur og Niels Christian Side-
nius.  
 
Herefter var der opstilling af kandidater til de tre øvrige pladser i bestyrelsen og føl-
gende blev opstillet og valgt: Anna Trap, Synnøve Kerrn-Jespersen og Svend Bak. Deres 
bestyrelsesperiode løber indtil generalforsamlingen i 2022. 
 
Til posten som suppleanter til bestyrelsen blev Jane Holm og Jonas Andersen opstillet og 
valgt. De sidder indtil generalforsamlingen i 2021. 
 
 
7. Valg af revisor og suppleant 
Leif Jensen blev valgt som revisor, og Ib Petersen blev valgt som revisorsuppleant. 
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8. Eventuelt 

Helle Randlev fra Huset Trøjborg slog et slag for, at hvis man vil sætte noget i gang eller 
være med til noget, er det en god ide at få det slået op på facebooksiden Sammen om 
Trøjborg. Kulturudvalget kan hjælpe med det. 

Storskrald på Steen Billes Torv mangler skilte. Og folk sætter skrald alle steder. 

Spørgsmål: Kan fællesrådene få en observatørpost i fx teknisk udvalg? Undersøges. 

 

 

 

Niels Christian Sidenius (formand)   Svend Bak (dirigent) 

 

 

Eva Just (referent) 


