Trøjborg Fællesråd
Virtuelt bestyrelsesmøde mandag den 22/2 2021, kl. 17-19
Til stede: Eva, Jane, Julie, Synnøve, Jens, Jonas, Svend, Niels Christian

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 18/1 2021
Referatet var godkendt skriftligt. Det underskrives på førstkommende fysiske
møde.
4. Forberedelse af generalforsamlingen den 18/3 2021.
• Generalforsamlingen holdes efter standarddagsordenen.
• Svend og Synnøve foreslås valgt som dirigent henholdsvis referent.
• Bestyrelsens beretning foreligger nu i godkendt form. I forlængelse af
diskussionen og godkendelse af beretningen lægger bestyrelsen op til en
bredere drøftelse af trafik- og parkeringsspørgsmål, og i den forbindelse
kan forslaget om en lommepark mv. i forbindelse med Skt. Johannes kirke
og Kochs Skole bruges som eksempel
• Regnskab for 2020 og budget for 2021 medbringes (Jens) med henblik på
generalforsamlingens godkendelse
• Kontingentet foreslås fortsat til 100 kr. – Perioden er 1/2 til 31/1, dog
således, at kontingent indbetalt i november og december også dækker
kontingent for den kommende periode
• Der skal vælges fire medlemmer til bestyrelsen for perioden 2021-2023.
Julie, Eva og Niels Christian genopstiller, mens Jens ikke gør. Da Anna har
trukket sig fra bestyrelsen, skal der også vælges et medlem for perioden
2021 til 2022. Det blev aftalt at spørge potentielle kandidater
• Der er/forventes at være genopstilling til posterne som revisor og
revisorsuppleant (Svend checker)
På grund af covid-19 restriktioner er generalforsamlingen flyttet til
torsdag den 20. maj, kl. 20 til 22 i Huset Trøjborg. Materialet til
medlemmerne skal udsendes senest den 4/5.
5. Økonomi
Af praktiske grunde har det ikke været muligt at omdele det revisorgodkendte
regnskab for 2020 og budget for 2021. Det fremlægges til godkendelse på

generalforsamlingen den 20/5; bestyrelsen godkender forinden regnskab og
budget.
Jens har omdelt en liste over medlemmer pr. den 22/2 (personer/organisationer
der har indbetalt 100 kr. i 2021 eller i november-december 2020). Et antal
medlemmer i 2020 har endnu ikke gentegnet. Det blev besluttet at gå listen
igennem en ekstra gang for at gøre den mere fuldstændig/rette eventuelle fejl,
blandt andet fordi posten som kasserer skal overgå til en anden efter
generalforsamlingen.
6. Plan- og Byggesager
Tordenskjoldsgade 31A. Jonas og Niels Christian orienterede om et møde i
følgegruppen den 10/2. Det er tilsyneladende fortsat kommunens intention, at
der skal laves en plan for hele gårdrummet, selv om det ud fra høringssvarene i
december 2020 er svært at se, hvordan det kan give mening. Muligvis kan det i
stedet ende med nogle principper for ændringer i firkanten. Forslaget for 31A kan
her komme til at spille en stor rolle, og derfor er det vigtigt at se nærmere på de
skitser, som Tækker skal fremlægge på det næste møde for følgegruppen.
Beboerforeningen og fællesrådet har i hele forløbet trukket i den samme retning –
og sammen med langt de fleste beboere i området (jf. høringssvarene fra
december 2020).
Willemoesgade 15. Det fjerde og sidste møde med følgegruppen blev holdt den
28/1. Det lykkedes heller ikke her at opnå ændringer vedrørende højder og det
grønne; blandt andet blev et forslag om at etablere små haver ud mod Aldersrovej
afvist, fordi det ville skabe problemer for den underjordiske parkering inde på
grunden. Projektet skal følges til dørs, men nu handler det om politiske
kontakter.
Siden sidste bestyrelsesmøde har fællesrådet modtaget et brev fra rådmanden for
T&M som svar på en henvendelse vedrørende helhedsplaner. Rådmanden roser
projektet, men i forhold til kritikken af projektet og til spørgsmålet om
helhedsplaner er det en sang fra de varme lande. Rådmandens henvisning til
arbejdet med en helhedsplan for Randersvej er lodret forkert: Der foreligger ikke
udkast til en sådan helhedsplan, og fællesrådene for Christiansbjerg og Trøjborg
har heller ikke været inddraget i et sådant arbejde.
Repræsentanter for Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd har haft et møde med
en journalist fra Lokalavisen og præsenteret problemstillingen omkring de
manglende helhedsplaner. Udgangspunktet var en privat investors projekt om
nedrivning af gode huse ved Katrinebjergvej/Rødkløvervej og i stedet opføre
boligblokke med mange små lejligheder. Forslaget er blevet kraftigt kritiseret, og
det kan også have betydning for Trøjborg.

Der er kommet en ny formand for Teknisk Udvalg, Viggo Jonasen fra EL. Dette
forventes at medføre en mere kritisk holdning til de projekter, som T&M
fremlægger.
7. Arbejdsgrupper
Helhedsplan. Der foreligger nu en færdig beskrivelse af lokalsamfundet Trøjborg,
der behandler den historiske udvikling og aktuelle situation på en række områder.
Der skal efterfølgende udarbejdes mere konkrete forslag.
Kultur. Der foreligger en selvstændig beskrivelse af kultur- og herunder
idrætsforhold på Trøjborg. Dele er indarbejdet i beskrivelsen af lokalsamfundet,
andet skal senere indarbejdes i mere konkrete forslag til udvikling på Trøjborg.
Trafik. Der er kontakt med T&M vedrørende opførelse af et p-hus på hjørnet af
Trøjborgvej og Skovvejen (Jens/Eva). Der er møde med en repræsentant for T&M
vedrørende gadebelysningen (Niels Christian), og når covid-19 restriktionerne
tillader det, er det aftalt at holde et møde om trafikal fredeliggørelse (Jens/Eva).
Generelt om arbejdsgrupper. Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning, at
der i hver arbejdsgruppe skal være en tovholder fra bestyrelsen. Men det er
vigtigt at inddrageflere i arbejdsgrupperne.
8. Samarbejder
Midtbyforum. Der er møde 23/2, hvor Liv la Cour fra Aarhus Omstiller (under
Kultur- g Borgerservice) skal orientere om handlemuligheder for at gøre Aarhus
CO2-frit (Niels Christian og Synnøve).
Med Hjerte for Aarhus. Der var møde 11/2, hvor man færdiggjorte et forslag til,
hvordan borgerdemokratiet og borgerindflydelsen kan styrkes i alle plansager. En
gruppe arbejder videre med et oplæg til, hvordan fællesråd, grundejerforeninger
og andre foreninger kan få indflydelse på byens udvikling i forbindelse med
byrådsvalget (Eva).
Kirken og Kochs Skole i forhold til Universitetsbyen. Der er rundsendt en skitse
til, hvordan hele området omkring kirken og skolen kan forandres til gavn for
mange beboere på Trøjborg. Den forventede øgede trafik på Peder Sabroes Gade i
forbindelse med Universitetsbyen gør det nødvendigt at samarbejde med T&M og
med bygherren, FEAS. Der er netop taget kontakt til Mobilitet, Anlæg og Drift
under T&M Jane, Julie og Eva).
Et grønnere Trøjborg. Der arbejdes videre med planerne om at gøre Steen Billes
Torv til et grønnere sted. Ud over støtte fra NRGi er der kommet støtte til
udvikling af et dyrkningsfællesskab fra kommunens corona-ensomhedspulje 2021
(Julie).
Broen. Via læserbrev i Stiftstidende og henvendelse til en journalist er der
kommet lidt mere pres på bygherren, der er indkaldt til et møde med direktøren i

T&M. Bygherrens holdingselskab er i mellemtiden gået konkurs. Skovvejens
Ejerlaug har derfor ønsket aktindsigt vedrørende deponeringen af 3,8 mio. kr. til
at opføre broen for.
9. Eventuelt
Intet – bortset fra en konstatering af, at fysiske møder er bedre end virtuelle.

