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Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde mandag den 26/5 2021, kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

Til stede: Eva, Julie, Synnøve, Jens, Jonas, Niels Christian  

Afbud: Jane, Svend 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt med en tilføjelse under punkt 5. 

 

3. Underskrivning af referat fra møde den 19/4 2021 

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet. 

 

4. Økonomi og medlemmer 

Som de to foregående år har vi modtaget 10.000 kr. fra Aarhus Kommune. 

Kommunen har en række kriterier for tildeling af støtte, men det er ikke muligt 

at gennemskue deres betydning. Et kriterium er geografi og befolkningstal, og det 

blev diskuteret, om det var hensigtsmæssigt at lave et fællesråd for Trøjborg-

Risvangen. Bestyrelsen fastholdt den hidtidige holdning, at den konstruktion ikke 

lå lige for, og at en endelig stillingtagen måtte forudsætte interesse og 

engagement hos beboere på Risvangen. Niels Christian taler med Svend herom. 

 

Der er i øjeblikket 54 medlemmer, hvilket er det hidtil højeste antal. Der 

arbejdes fortsat på at få de medlemmer i 2020, der ikke har betalt i 2021, med 

igen. 

 

5. Plan- og Byggesager  

En gruppe af naboer til Willemoesgade 15 har sendt et brev til medlemmer af 

Teknisk Udvalg, der i bund og grund handlede om at pleje egne økonomiske 

interesser i opførelse af karreer i området. Fællesrådet har sendt en reaktion 

herpå til de samme medlemmer. – Kommunen har fremlagt lokalplansforslag 1145, 

og der er virtuel høring herom den 8/6, hvor fællesrådet har et indlæg. 

Medlemmer og naboer opfordres til at deltage i høringen og til at sende 

høringssvar (Niels Christian), men vi laver ikke døropslag. Høringen omtales på fb 

(Julie), og der sættes opslag i Trøjborg Centeret og i Rema (Eva). – Ordførere ved 

behandling af sagen i Byrådet den 28/4 inviteres til en individuel rundtur i 

området efter udløb af høringsfristen den 11/8 (Niels Christian). 
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Kommunen har godkendt opførelse af en ekstra blok i Tømmergården, 

Tordenskjoldsgade 32A. Ingen af fællesrådet og naboers indvendinger er blevet 

imødekommet. 

 

Aarhus Kommune vil udarbejde en Helhedsplan for Randersvej. Afgrænsningen er 

ganske uklar, og inddragelse af en del af Trøjborg er alene motiveret af nærhed 

til letbanen. Bestyrelsen besluttede at opstille nogle indholdskrav til en 

helhedsplan for (hele) Trøjborg, herunder som minimum bevarelse af alle 

eksisterende grønne områder, og herudover begrunde, hvorfor Helhedsplan 

Randersvej ikke giver mening i forhold til Trøjborg. Høringssvar indsendes inden 

1/6 og lægges på hjemmesiden. Et antal medlemmer af bestyrelsen vil søge at 

deltage i en virtuel høring den 10/6 om oplægget til helhedsplan. 

 

Stiften har den 15. og 16. maj bragt tre artikler om forskellige sider af det ønske, 

som nogle beboere har om at opføre karreer i området 

Aldersrovej/Barthsgade/Ndr. Ringgade. Det drejer sig om et forløb siden 2017, 

hvor henvendelser til kommunen om byggeri er blevet mødt af kravet om en 

dialog med de betydeligt flere naboer, der er imod det ønskede karrebyggeri. 

Stiftens artikler er bemærket politisk, og et fremtidigt byggeri må antages 

vanskeliggjort, hvis ikke umuliggjort. 

 

Kommunen har godkendt et byggeri på Trøjborgvej 80. Ingen af fællesrådet og 

naboers indvendinger er blevet imødekommet. 

 

6. Kommunalvalget i november 2021 

Mødet med Christiansbjerg Fællesråd afholdes i begyndelsen af oktober. Det er 

fortsat uafklaret, om mødet kan holdes i Menighedshuset ved Skt. Johannes Kirke, 

alternativet er Kochs Skole. Eva afklarer. 

 

7. Arbejdsgrupper 

Trafik: Der er kontakt til den kommunale sagsbehandler, men et møde og 

aktivitet om trafikal fredeliggørelse er ikke realistisk før end i efteråret. 

Tovholdere er Eva og Jens. 

 

Et grønnere Trøjborg: Udviklingen af lommeparker og ikke mindst grønne områder 

omkring kirken og skolen afventer møde med kommunen. Tovholdere er Julie, 

Jane og Eva. Der er allerede sket meget i forskønnelsen af Steen Billes Torv (Julie 

og Jonas). Medlemmerne orienteres endnu en gang herom (Niels Christian). 

 

Kulturudvalget: Der arbejdes videre med planerne om at afholde et loppemarked 

den 26/6 og et motionsløb den 27/6 (Eva). Der er søgt og fået støtte fra flere 

butikker. Fællesrådet kan efter aftale støtte arrangementerne, men ikke stå som 

kasse for andre aktørers aktiviteter. 
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8. Samarbejder 

Midtbyforum: Møde 5/5, hvor man diskuterede et møde med den nye 

stadsarkitekt, planer om valgmøder i efteråret og opfølgning på debatten om en 

vision for Midtbyen. Kommunen har indkaldt til et møde herom den 27/5, hvor 

Niels Christian deltager. Tovholdere er Niels Christian og Synnøve. 

Med Hjerte for Aarhus: Det åbne brev til politikerne om den manglende 

borgerinddragelse og forslag til at ændre på det er efter flere retterunder færdigt 

og forventes offentliggjort snarest. (Er offentliggjort i Stiften den 28/5). Eva er 

tovholder.   

9. Eventuelt 

Vi skal gøre mere for at komme ud med information om fællesrådet og aktiviteter 

på Trøjborg – ud over sociale medier og hjemmeside. Faste opslagspladser i 

centrale butikker (især fødevarebutikker) og en elektronisk opslagstavle 

overvejes. Jonas er tovholder.  

 


