
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde (konstituerende) den 30. august 2021, kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

Til stede: Eva, Julie, Niels Christian, Thomas, Troels-Henrik 

Afbud: Jane, Jonas, Svend, Synnøve 

 

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 21/6 2021  

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet af de tilstedeværende 

medlemmer af den hidtidige bestyrelse. 

 

4. Præsentation 

Kontaktdata på bestyrelsens medlemmer blev godkendt. Den opdaterede liste 

lægges på hjemmesiden [Julie]. 

Der forelå en oversigt over fællesrådets medlemmer; med to indmeldte i 

forbindelse med generalforsamlingen er der nu 57 medlemmer.  

Bestyrelsens to nye medlemmer udfyldte blanket med nødvendige persondata. 

Oplysningerne opbevares fortroligt og slettes ved udtræden af bestyrelsen. 

 

5. Konstituering 

Niels Christian blev valgt som formand. 

Troels Henrik blev valgt som kasserer, der samarbejder med Niels Christian, der 

fungerer som forretningsfører. Der skal snarest aftales et møde med den hidtidige 

kasserer for at få gennemført en overdragelse [Niels Christian]. Samtidig skal det 

undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt at skifte bank, fx til Jutlandia, 

Nordea eller Arbejdernes Landsbank [Niels Christian]. 

Vedtægt og forretningsorden blev gennemgået og forretningsordenen 

underskrevet af de to nye bestyrelsesmedlemmer, Thomas og Troels-Henrik. 

Spørgsmålet om en ansvarsforsikring for bestyrelsen blev diskuteret. Spørgsmålet 

vendes i Midtbyforum, ligesom kommunen spørges til råds [Niels Christian].  

 

6. Opfølgning på generalforsamlingen 

Der var enighed om, at både fremmøde og diskussion på generalforsamlingen den 

30/6 havde været tilfredsstillende. Opstillingen af temaer til diskussion fungerede 

fint. 



Referatet foreligger i udkast, og det godkendes hurtigst muligt af 

generalforsamlingens ordstyrer og referent samt af formanden. Herefter lægges 

det på hjemmesiden [Julie]. 

Lokalavisen kontaktes for at få den til at skrive om generalforsamlingen og 

fællesrådet [Niels Christian]. 

 

7. Arbejdsgrupper 

De hidtidige arbejdsgrupper fortsætter: kulturudvalg, helhedsplan, et grønnere 

Trøjborg, trafik, parkering og gadebelysning samt idræts- og motionsfaciliteter. 

På næste møde tages der stilling til, hvem der skal være tovholder for hver enkelt 

arbejdsgruppe, og hvordan de skal synliggøres for beboerne på Trøjborg, så flere – 

både medlemmer og ikke-medlemmer – bliver aktive. 

 

8. Kommunikation 

Det skal fortsat søges at få flere medlemmer, blandt andet gennem personlig 

kontakt. Nye medlemmer bydes velkommen individuelt med en beskrivelse af 

mulighederne for at være aktiv på Trøjborg sammen med andre [Niels Christian]. 

I den udadvendte kommunikation skal der gøres mere ud af arbejdsgruppernes 

aktivitet, blandt andet gennem opslag, facebook og instagram. Til næste møde 

foreligger nogle nærmere overvejelser om dette [Julie og Eva]. 

 

9. Mødeplan for bestyrelsen 

Den tidligere bestyrelses mødeplan blev bekræftet og lægges snarest på 

hjemmesiden [Julie]: 

27/9 Bestyrelsesmøde 

18/10 Bestyrelsesmøde 

15/11 Bestyrelsesmøde 

13/12 Bestyrelsesmøde 

24/1 2022 Generalforsamling 

31/1 Konstituerende bestyrelsesmøde 

10.  Parkeringsredegørelse 2021  

Den afgående bestyrelse har indsendt et bidrag til kommunens kommende 

parkeringsredegørelse, hvor Trøjborg for første gang er med. Bidraget lægges på 

hjemmesiden under Høringer [Julie]. 

 

11.  Arkitektur og muligheder på Trøjborg  

Den afgående bestyrelse har indsendt et bidrag til kommunens arbejde med 

arkitekturpolitik og lokalområdernes særlige kendetegn og udviklingsmuligheder. 

Bestyrelsen deltager i en debatsalon herom [Julie]. Bidraget lægges på 

hjemmesiden under Høringer [Julie]. 

 

12.  Willemoesgade 15 



Indtil videre har kun Socialdemokratiet meldt tilbage om at deltage i et møde på 

stedet (Willemoesgade med omgivelser). Om nødvendigt rykkes de tre andre 

inviterede partier, og bestyrelsen orienteres, når der foreligger en mødeplan 

[Niels Christian]. 

 

13.  Peder Skrams Gade 39 

Det udsendte forslag til høringssvar på byggesagen blev godkendt med et par 

ændringer. Blandt andet vurderes det positivt, at materialet viser de successive 

ændringer i forhold til bygherrens oprindelige forslag. Høringsbidraget 

færdiggøres [Niels Christian] og lægges på hjemmesiden under Høringer [Julie]. 

 

14.  Ansøgning til blomsterfrøpulje  

Der var ikke kendskab til et privat areal på mindst 200 kvm, der efter 

blomstersåning kunne gøres offentligt tilgængeligt. Den udgift, som kommunen 

dækker i sådanne sager, er i øvrigt meget begrænset i forhold til det samlede 

arbejde. 

 

15.  Handletanken for Lokalt Demokrati 

Der var tilslutning til det udsendte høringsbidrag, der kritiserer, at Handletanken 

lægger alt for megen vægt på processer og for lidt vægt på betydningen af timing 

og reel imødekommelse som motiverende for borgerdeltagelse. Handletankens 

forslag om beboerhuse skal understreges og støttes. Høringsbidraget færdiggøres 

[Niels Christian] og lægges på hjemmesiden under Høringer [Julie]. 

 

16.  Netværkssamarbejder 

Der var en kort orientering om de to væsentligste netværk, Med Hjerte for 

Aarhus og Midtbyforum, hvis aktivitet løbende vendes i bestyrelsen. 

 

17.  Eventuelt  

Niels Christian orienterede om, at SF’s lokale byrådskandidat, Sander Jensen, 

gerne vil orientere fællesrådet om nogle overvejelser for Trøjborgs udvikling. 

Sander Jensen er en af deltagerne i valgmødet den 7/10. 

Byrådet har besluttet at give elbiler mulighed for gratis parkering i en fireårs 

periode. Passer fint ind i en politik om at reducere CO2-udslip, men kan 

besværliggøre den netop besluttede beboerparkering og et ønske om færre biler 

generelt. 

 


