
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde mandag den 19/4 2021, kl. 17-19  

Til stede: Eva, Jane, Julie, Synnøve, Jens, Svend, Niels Christian 

Afbud: Jonas  

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et yderligere punkt 

under dagsordenens punkt 5 

 

3. Underskrivning af referat fra møde den 22/3 2021 

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet sammen med referater fra 

en række tidligere bestyrelsesmøder 

 

4. Økonomi og medlemmer 

Vi har fortsat ikke modtaget støtte fra Aarhus Kommune for 2021 – gælder vist 

alle fællesråd. 

 

Der er i øjeblikket 42 medlemmer. Medlemslisten og listen over tidligere 

medlemmer blev gennemgået med henblik på personlig henvendelse til 

potentielle medlemmer. 

 

5. Plan- og Byggesager  

En skarp og principiel afvisning af lokalplansforslag 1143 vedrørende Rødkløvervej 

blev vedtaget som høringssvar. 

 

Aarhus Kommune vil kunne benytte en mulighed for at opføre boliger på 

havneområdet, hvor der kun er lugtforurening, men ikke luftforurening – se 

Forslag til tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2017. Et forslag til høringssvar blev 

vedtaget med en enkelt mindre modifikation. Af flere grunde giver det dårlig 

mening at opføre boliger i områder, hvor der sandsynligvis vil være lugtgener; og 

flere høje bygninger vil skabe en ny adskillelse mellem by og vand. 

 

En byggesag på hjørnet af Tordenskjoldsgade og Niels Juels Gade er kommet til 

udtalelse. Det foreslåede høringssvar blev vedtaget med en enkelt mindre 

ændring. 



6. Overvejelser om kommunalvalget i november 2021 

Bestyrelsen besluttede at afholde to valgmøder, det ene om muligt sammen med 

Christiansbjerg Fællesråd. På råd fra opstillet politiker skal møderne først holdes 

fra slutningen af september. 

 

For at få grundige præsentationer og mere konstruktiv diskussion, skal der ikke 

deltage for mange partier, og måske skal formen være interviews med politikere i 

stedet for traditionel paneldebat. 

 

Emnerne skal primært vedrøre Trøjborg/Nordbyen og fx være borgerinddragelse, 

kulturliv, fritidsliv og planlægning, og der skal helst tages udgangspunkt i 

konkrete spørgsmål. 

 

Møderne søges holdt i Johannesgården, der både har størrelse og fleksibilitet. 

 

På bestyrelsesmøderne i maj og juni skal møderne lægges fast. Eva og Niels 

Christian mødes med Christiansbjerg Fællesråd for at aftale et eventuelt fælles 

valgmøde. 

 

7. Arbejdsgrupper 

Trafikgruppen forventer, at det først er muligt at holde et møde med Aarhus 

Kommune om trafikal fredeliggørelse engang i efteråret. Arbejdsgruppen vil 

begynde at forberede nogle forslag, og emnet forventes at blive diskuteret på 

generalforsamlingen den 26/8. 

 

Kulturgruppen er gået med i et initiativ fra Christian Højlund om at afholde et 

ikke-konkurrencebetonet motionsløb den 27/6. Fællesrådet stiller op til 5.000 kr. 

til rådighed herfor. Der er god gang i de motionsture, der organiseres med 

udgangspunkt i Huset Trøjborg.  

 

Et grønnere Trøjborg realiseres mere og mere på Steen Billes Torv, hvor der var 

arbejdsweekend den 10-11/4. 21/4 er der møde om driften af de nye anlæg. Ud 

over det grønne er der kommet flere og nye bænke og borde på SBT. En 

”indvielse” bør ikke kollidere med afholdelse af et loppemarked på SBT. I 

forbindelse med et loppemarked besluttede bestyrelsen, at fællesrådet ikke 

skulle være samlekonto for de forskellige delaktiviteter. 

 

8. Samarbejder 

Midtbyforum har holdt møde den 18/3 og blandt andet diskuteret grønne 

initiativer og visioner for Midtbyen. Skrevet til borgmester og rådmand om den 

manglende inddragelse af fællesrådene i forbindelse med visionskonferencen og 

om manglen på omtale af borgere og organisationer i civilsamfundet i indstilling 

fra Byrådets Opgaveudvalg. Også sendt henvendelse om ønske om inddragelse i 

overvejelserne om Aarhuskompasset. – Næste møde er 5/5. 

 



Eva har rundsendt nogle powerpoints fra Med Hjerte for Aarhus om befolknings- 

og lejlighedsvækst. Tallene viser, at der i øjeblikket er et overskud af lejligheder 

på 6.-7.000. Foreningen har også udarbejdet en manual med spørgsmål til 

politikere ved kommunalvalget. 

 

Samarbejdet om grønne områder og trafik ved Skt. Johannes Kirke og Kochs Skole 

holder møde i denne uge. Der mangler fortsat nærmere detaljer i planerne for 

Universitetsbyen og konsekvenserne for området. 

 

Sammen med Midtbyens Fællesråd har vi rykket Teknik og Miljø for status på 

Broen mellem Skovvejen og Fiskerivej efter et møde med bygherren på grunden. 

Svaret lægger op til fortsat skærpet tilsyn med projektets fremdrift, men en bro 

vil tidligst være på plads om et år. De to fællesråd har efterfølgende ønsket at 

blive orienteret om fremdriften i projektet frem mod færdiggørelsen. 

 

Aarhus Kommune har opdaget, at dens afgrænsning af Trøjborg Fællesråd har et 

overlap med Midtbyens Fællesråds område. Det drejer sig primært om Skovvejens 

vestside og Østbanetorvets nordside inklusive den østlige del af Nordre Kirkegård. 

Skovvejens Ejerlaug har i en årrække været med i Midtbyens Fællesråd og ønsker 

fortsat denne tilknytning. Bestyrelsen var enig i at ændre afgrænsningen som 

ønsket af Midtbyens Fællesråd under forudsætning af, at der fortsat kunne være 

samarbejde om broen (se ovenfor), et kommende byggeri på hjørnet af 

Trøjborgvej og Skovvejen og om udnyttelsen af idræts- og motionsfaciliteter på 

den tidligere Nørre Boulevard Skole. 

 

9. Eventuelt 

Planklagenævnet har givet medhold til beboerprotester mod et planlagt byggeri 

på Randersvej nord for Stjernepladsen. Tilsyneladende vil Aarhus Kommune søge 

at komme igennem med projektet med en ret teknisk ændring. 

 

Bestyrelsen besluttede at holde en længe ønsket ”afslutning” i forlængelse af 

bestyrelsesmødet den 26/5. Synnøve ordner det fornødne og inviterer det 

tidligere bestyrelsesmedlem Anna. 

 

Til hukommelsen: De næste bestyrelsesmøder er den 26/5 og den 21/6, og 

generalforsamlingen er den 26/8. Alle møder holdes i Huset Trøjborg. 

 


