
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde mandag den 21/6 2021, kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

Til stede: Eva, Synnøve, Svend, Niels Christian 

Afbud: Jane, Julie, Jens, 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 punkt under punkt 7. 

Plan- og byggesager. 

 

3. Underskrivning af referat fra møde den 26/5 2021 

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet. 

 

4. Økonomi og medlemmer 

• Intet nyt vedrørende økonomien. Der er fortsat ubrugte fondsmidler til 

grønne aktiviteter. 

• Siden sidst har en karréforening indmeldt sig. Der er nu 56 medlemmer. 

• Kommunen har orienteret om kriterier for udmåling af støtte til 

fællesrådene. Der er tale om mange kriterier, herunder fx antal beboere 

og kontingentbetaling, og de fremstår ikke vægtet. Umiddelbart vurderet 

opfylder Trøjborg Fællesråd kriterierne. 

 

5. Generalforsamlingen den 26/8 

• Udkastet til bestyrelsesberetning søger at balancere mellem en dækkende 

beskrivelse af aktiviteterne og ikke at være for lang. Udkastet blev 

godkendt, idet der dog kan laves tilføjelser frem til udsendelse, hvis noget 

væsentligt sker. 

• De praktiske spørgsmål vedrørende selve afviklingen af generalforsamlingen 

blev gennemgået og besluttet med et par ændringer. 

• Generalforsamlingen sker efter standarddagsordenen, men under 

overskriften Trafik, parkering og grønne områder på Trøjborg. 

 

6. Udkast til mødeplan frem til generalforsamling i januar 2022  

Den foreslåede mødeplan blev godkendt. Efter generalforsamlingen den 26/8 kan 

justeringer være nødvendige. 

 

 

 

 



7. Plan- og Byggesager  

• Willemoesgade 15: Ved en fejl var udkast til høringssvar ikke udsendt inden 

bestyrelsesmødet. Det udsendes nu med frist for kommentarer senest 

søndag den 27/6. Høringsfristen udløber 10/8. 

• Helhedsplan for Randersvej: Fællesrådet har tidligere indsendt et 

høringssvar og har efter en uddybende præsentation fået mulighed for at 

indsende et supplerende høringssvar. Et høringssvar blev indsendt inden 

fristens udløb den 18/6. 

 

8. Kommunalvalget i november 2021 

• Sammen med Christiansbjerg Fællesråd holdes et valgmøde den 7/10 i 

Menighedshuset ved Skt. Johannes Kirke. Spidskandidaterne i Aarhus Nord 

fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Konservative 

inviteres. Et tema for præsentation og diskussion bliver borgerinddragelse i 

kommunale beslutninger. 

• Den endelige planlægning af valgmødet varetager Eva og Niels Christian 

sammen med to medlemmer fra bestyrelsen i Christiansbjergs Fællesråd 

den 22/6. 

• Umiddelbart tages der ikke initiativ til flere valgmøder på Trøjborg. 

 

9. Arbejdsgrupper 

• Fællesrådet er meget involveret i planlægning og gennemførelse af 

motionsløb den 27/6. Det er lykkedes at få støtte fra Aarhus Kommune og 

en række private sponsorer. 

• Trafikgruppen holder møde med den kommunale sagsbehandler om trafikal 

fredeliggørelse efter sommer. Det er håbet, at der så kan komme lidt mere 

skred i arbejdet. 

• Der arbejdes fortsat med udviklingen af det grønne på Steen Billes Torv. 

 

10.  Samarbejder 

• Midtbyforum: Mødet den 10/6 diskuterede blandt andet visionsplan for 

midtbyen, kriterier for tilskud til fællesrådene, møde med den nye 

stadsarkitekt, et møde med to socialdemokratiske medlemmer af Byrådet 

om nærdemokrati og fællesråd og rådmand Simseks kritiske udtalelser om 

fællesrådene. Der sendes et åbent brev som svar på disse udtalelser. 

• Med Hjerte for Aarhus: Har sendt et åbent brev til Byrådet, hvori der 

kraftigt og konstruktivt opfordres til at aktivere borgerinddragelse og 

borgerindflydelse. 

• Der afholdes et møde i uge 24 med den kommunale sagsbehandler om 

grønne områder og trafikregulering omkring Skt. Johannes Kirke og Kochs 

Skole. I forbindelse hermed skal proceduren for lukning af en vej 

undersøges, og FEAS’s planer for brug af Peter Sabroes Gade afklares (Niels 

Christian). Bestyrelsen besluttede at bruge midler på at få lavet en 

fyldigere visualisering af de ønskede ændringer og beder Julie om at give 

et bud herpå (Eva). 



11.  Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 

God sommer 

 

 

 
 

 

 


