Bestyrelsesmøde mandag den 27. september, kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Eva, Jane, Jonas, Julie, Niels Christian, Synnøve, Thomas, Troels-Henrik
Afbud: Svend

Dagsorden
1. Valg af referent
Niels Christian blev valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelser under eventuelt
3. Underskrivning af referat fra møde den 30. august
Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet
4. Synlighed og kommunikation på hjemmesiden, facebook mv.
Forskellige muligheder blev diskuteret, blandt andet ud fra gennemslag og muligt
ressourceforbrug samt de enkelte mediers ”stabilitet”. Konklusionen blev, at
opslag hyppigere lægges ud på facebook (Eva og Julie), at Lokalavisen bruges, når
det er relevant og muligt (Niels Christian), at hjemmesiden indeholder det stabile
materiale og løbende ajourføres (Niels Christian og Julie), at vi løbende opdaterer
en oversigt over arbejdsgrupper/udvalg og bestyrelsesmedlemmer, der kan bruges
ved fysiske begivenheder. Og måske vigtigst: Personlig kommunikation til
(potentielt) interesserede
5. Artikel mv. til Lokalavisen
Efter aftale vil Lokalavisen omtale generalforsamlingen. Et oplæg til indhold i en
artikel blev tilrettet, og bestyrelsen blev fotograferet til brug for Lokalavisen
6. Status på kassererfunktionen
Det er noget tidsrøvende at få klarhed over, hvilke banker/sparekasser det er
relevant at tage kontakt til. Der undersøges videre (Troels-Henrik). Ved skifte fra
Jyske Bank skal der lægges vægt på omkostningerne, kontakten skal være så lidt
bureaukratisk som muligt, og det skal være en stabil kontakt, da skifte af bank i
sig selv er dyrt. Troels-Henrik vil udarbejde en manual/guide for opgaver og
procedurer i kassererfunktionen, så senere skifte på kassererposten bliver lettere.
I den forbindelse taler Troels-Henrik med Jens, der tidligere var kasserer
7. Arbejdsgrupper
De hidtidige arbejdsgrupper/udvalg fortsætter. Bestyrelsens deltagelse er
således:
Kulturudvalget: Eva (kontakt), Jane, Jonas
Trafikudvalget, parkering og gadebelysning: Eva (kontakt)

Det grønne hjørne: Eva (kontakt), Jane, Julie
Den grønne gruppe – plukkefællesskab og skraldindsamling: Julie (kontakt), Jonas
Sport og motion: Synnøve, Thomas
Helhedsplan: Niels Christian (kontakt), Svend, Eva
Bestyrelsen diskuterede forskellige perspektiver for områderne. Nogle opgaver
kunne være presserende (bliver snart tilfældet for arbejdet med trafikal
fredeliggørelse), mens andre var langsigtede (sport og motion). Nogle opgaver
kunne være at være med til at skaffe faciliteter til aktivitet (fx sport og motion)
eller lave events (fx kultur). Det blev ligeledes drøftet, hvordan det kunne være
muligt at samarbejde med forskellige frivillige aktiviteter (fx løbegrupper) eller
foreninger (fx Aarhus Fremad)
8. Med Hjerte for Aarhus: Arbejdsmøder med de politiske partier
Runden med bilaterale møder mellem repræsentanter for Med Hjerte for Aarhus
og hvert enkelt parti i Byrådet er afsluttes. På basis af et sammendrag er det
opgaven at søge at lave et forslag til en ny ”Aarhus model”, der skal diskuteres på
et større offentligt møde den 1/11
9. Willemoesgade 15
Lokalplansforslaget behandles af byrådet den 29/9. Forslaget indeholder ikke
ændringer, der imødekommer fællesrådets synspunkter vedrørende højder, det
grønne og trafik. Der er allerede søgt om efterfølgende foretræde for Teknisk
Udvalg på basis af fællesrådets hidtidige aktivitet i sagen. Det forventes, at
Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet vil gøre noget tilsvarende. I
forlængelse heraf diskuterede bestyrelsen eventuelle problemer med
repræsentativitet og aktivitetsmuligheder, hvis en sag fremkaldte både positive
og negative holdninger hos borgere på Trøjborg. Konklusionen var, at fællesrådets
stillingtagen måtte bero på den konkrete sag
10. Eventuelt
(1) Der afholdes et fællesrådsseminar med Aarhus Kommune den 14/10. Fra
fællesrådet deltager Eva, Julie, Synnøve og Niels Christian
(2) Smag på Aarhus har sendt invitation til at få støtte til åbne grønne projekter
(fællesrådet har tidligere fået støtte). Muligheden formidles videre (Julie)
(3) Aarhus Kommune har den 15/9 vedtaget tre grønne temaplaner: Naturen i
Aarhus, Et grønnere Aarhus med mere blåt, Landskabet i Aarhus. Fællesrådet
har tidligere sendt høringssvar til den anden temaplan. Offentlig høringsfrist
er 21/11
(4) Sammen med Christiansbjerg Fællesråd afholdes vælgermøde i
Menighedshuset ved Skt. Johannes Kirke den 7/10, kl. 19. Lokalavisen vil
omtale mødet, og medlemmerne orienteres direkte (Niels Christian)
(5) Den 4/10 holder repræsentanter for midtbyens fællesråd møde med to
socialdemokratiske medlemmer af Byrådet for at diskutere mulige
forbedringer af kommunens samarbejdsaftale med fællesrådene

(6) Dorthe Borgquist har spurgt fællesrådene om deres forslag til brug af
kommunens kunstsamling; udgangspunktet var Vanddragen. Synnøve kontakter
(7) Troels-Henrik opfordrer til, at mails vedrørende udlæg og lignende sendes til
kasserermailen (kasserer.troejborgfaellesraad@gmail.com) og ikke til TroelsHenriks private mail

