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Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde mandag den 13. december kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

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

Afbud: Jonas 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 
Niels Christian blev valgt til referent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelser vedrørende høringer og 
mødeplan for første halvår 2022. 
 

3. Underskrivning af referat fra møde den 15. november  
Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet. 
 

4. Høringer, meningstilkendegivelser og foretræde 

Et grønnere Aarhus med mere blåt: Der var indsendt et kort høringssvar i 
forlængelse af de tidligere indsendte bemærkninger. Fokus var på (ros af) 
administrationsgrundlag for grøn norm. 

Helhedsplan Randersvej: I forlængelse af tidligere høringssvar og 
meningstilkendegivelser havde Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd foretræde 
for Teknisk Udvalg den 8/12, hvor der udspandt sig en længere diskussion om 
afgrænsning og indhold i forslaget. - Efterfølgende har Teknisk Udvalg åbnet op 
for en betydelig mere vidtgående inddragelse af de to fællesråd både før og efter 
borgermøde og høring. De to fællesråd ønsker i en fælles henvendelse til 
byrådsmødet den 15/12 en ændring af forslaget inden offentlighedsfasen, men - 
hvis dette ikke bliver vedtaget af byrådet – har også givet tilsagn om at indgå i et 
samarbejde med Teknik & Miljø om processen og indholdet i forslaget i foråret 
2022. Under forudsætning om at have frie muligheder for at fremlægge egne 
synspunkter og forslag i offentlighedsfasen. 

I forbindelse med punktet diskuterede bestyrelsen problemstillinger knyttet til 
ordvalg i henvendelser til kommunen, karakteren af den politiske opmærksomhed 
på byudvikling samt fællesrådenes kompetence og repræsentativitet i forhold til 
at udtale sig i høringer. Disse problemstillinger vil med mellemrum blive 
behandlet på bestyrelsesmøder. 

Almene boliger: Der er indsendt et meget kort høringssvar, der bakker op om brug 
af den fulde kvote for almene boliger, der bør opføres i hele kommunen og så vidt 
muligt i sammenhæng med andre lejeboliger. 
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Tordenskjoldsgade 31: Der var borgermøde herom i december 2020 med mange 
kritiske indlæg fra beboere i området; men siden har hverken fællesråd, 
Beboerforeningen eller beboere hørt noget om planerne. Der foreligger en 
(muligvis forældet) tidsplan for en lokalplan for området, der indebærer, at 
byrådet godkender en lokalplan i midten af 2022. Fællesrådet søger kontakt til 
Beboerforeningen for at diskutere sagen (Niels Christian). 
 
Toiletter i Risskov: På byrådsmødet den 15/12 behandles et forslag om at 
etablere toiletfaciliteter i Risskov. Fællesrådet sender en støtteerklæring til 
forslaget, fordi brugen af Risskov er øget betydeligt i de senere år. Fællesrådet 
foreslår, at der prioriteres en facilitet i skovens sydlige ende tæt ved det store 
motionsområde. 
 

5. Generalforsamling mandag den 24/1 2022, kl. 19.30 i Huset Trøjborg 
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen, udkastet til beretning samt en række 
praktiske spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen stiller to mindre teknisk/sproglige ændringsforslag til vedtægterne, 
og forslagene udsendes sammen medindkaldelsen. De tre medlemmer på valg – 
Svend, Synnøve og Troels-Henrik – stiller op til bestyrelsen for perioden 2022-
2024. Udkastet til beretning skal opdateres med beskrivelse af udvalgenes 
aktivitet og med aktivitet på høringsområdet. 
 
I forlængelse af bestyrelsens beretning vil bestyrelsen lægge op til en bredere 
diskussion af to væsentlige mødesteder på Trøjborg – Tordenskjoldsgade og Steen 
Billes Torv: Hvordan vurderer vi de to steder, og hvordan kan de forbedres? Input 
kan på forskellig måde indgå i den løbende diskussion om trafikal fredeliggørelse 
og mere grønt på Trøjborg. 
 

6. Udvalgene siden sidst 

Trafikudvalget har lavet et oplæg om trafikal fredeliggørelse, der skal afklares 
med kommunens repræsentant i løbet af januar 2022. Eva rundsender oplægget 
til bestyrelsen.  

Motions- og idrætsudvalget: Der er åbnet for idrætsfaciliteter på den tidligere 
arkitektskole i løbet af en toårig periode. I oplægget peges der på, at såvel 
midtbyen som Nørre Stenbro og Trøjborg kan få glæde af disse faciliteter. 
Udvalget vil følge med i udviklingen på området. 

7. Midtbyforum: Møde 8/12 
På mødet blev blandt andet diskuteret/udvekslet information om eventuelt højt 
byggeri på den såkaldte børnelygrund ved Valdemarsgade, anvendelse af den 
tidligere arkitektskole (se ovenfor), aktiviteten i fællesrådenes arbejdsudvalg, 
møde i Med Hjerte for Aarhus (se nedenfor), et forslag om ændringer ved 
lystbådehavnen og kyststrækningen fra havnen ud til den Permanente (”Lav sol 
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over Aarhus”) samt et (i første række) privat forslag om en on-line højskole 
vedrørende planprocesser. 
 

8. Med Hjerte for Aarhus: Møde 6/12 
Ingen i bestyrelsen havde haft mulighed for at deltage. Mødet havde især drejet 
sig om evaluering af det offentlige politikermøde den 1/11 samt om, hvordan der 
skal gås videre med udvikling af øget borgerinddragelse/medborgerskab i forhold 
til/i samarbejde med det nyvalgte byråd. 
 

9. Fællesrådenes rolle i det kommunale demokrati 
Med baggrund i blandt andet et læserbrev fra Midtbyens Fællesråd om 
borgerinteresser og reaktioner herpå diskuterede bestyrelsen borgerinteresser i 
relation til beslutninger i byrådet. Kan borgerinteresser og synspunkter eventuelt 
være for snævre, og hvordan kan og skal fællesrådene i det hele taget håndtere 
spørgsmål som repræsentativitet og legitimitet i relation til politikere og 
forvaltning. Diskussionen fortsætter. 
 

10.  Mødeplan 
Bestyrelsen fastlagde følgende mødetidspunkter i første halvår 2022: 
 
24/1 Generalforsamling 
31/1 Konstituerende møde 
28/2 
28/3 
2/5 
30/5 
20/6 
 
Alle bestyrelsesmøder foregår kl. 17-19. Sted fastlægges senere. De fem sidste 
bestyrelsesmøder skal godkendes på det konstituerende møde den 31/1. 
 

11. Eventuelt 
Troels-Henrik havde lavet et forslag til en grafisk præsentation af Trøjborg. Efter 
en diskussion af forslagets baggrund, fokus og anvendelse blev det besluttet at 
diskutere det på det konstituerende møde i januar. 

 

	


