Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde mandag den 31/1 2022 kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Eva, Jane, Jonas, Niels Christian, Svend, Synnøve, Thomas
Afbud: Julie, Troels-Henrik

Dagsorden
1. Valg af referent
Niels Christian blev valgt til referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkter under punkt 6.
3. Underskrivning af referat fra møde den 13/12 2021
Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet.
4. Generalforsamling
Det planlagte tidspunkt måtte annulleres på grund af corona. Ny dato: 7/3, kl.
19.30 – 21.30 i Huset Trøjborg.
Det færdige regnskab var godkendt af revisor, og det blev underskrevet. Det skal
forelægges og godkendes på generalforsamlingen.
To medlemmer af bestyrelsen kan ikke deltage på generalforsamlingen (Jane og
Svend). Fordelingen af praktiske arbejdsopgaver fastlægges endeligt på næste
bestyrelsesmøde den 28/2.
5. Høringer
Helhedsplan Randersvej. Der er aftalt fire møder mellem repræsentanter fra
Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd og Teknik & Miljø i løbet af februar og
marts. Formålet er blandt andet at planlægge et offentligt møde i april,
sandsynligvis på Katrinebjergskolen. Derefter bliver der en offentlig høring. Eva
og Niels Christian deltager i møderne + eventuelt et medlem af bestyrelsen for
Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet.
Vision for Midtbyen. ”Faktaafsnittet” om Trøjborg er misvisende og
ufuldstændigt. Visionsdelen indeholder mange positive ting og værdier, men der
mangler en mere udfoldet beskrivelse af, hvad der skal forstås ved fx
”bæredygtighed” i et lokalområde. Tilsvarende kunne handlingsdelen godt være
mere konkret uden at være en checkliste. Bestyrelsen diskuterede blandt andet
betydningen af faciliteter i et lokalområde, selv om brugerne langt fra entydigt
bor i det samme lokalområde. – Bestyrelsen vil indgå i en positiv dialog om
visionens endelige udformning og diskuterer på næste bestyrelsesmøde et udkast
til høringssvar (Niels Christian). Midtbyforum holder møde herom den 3/3 med
henblik på eventuelt at indsende et fælles høringssvar.

Et nyt Nørreport. Lokalplanen ligger uden for fællesrådets område, men støder
dog op til. Bestyrelsen besluttede alene at lave et høringssvar, der understreger
betydningen af at etablere idrætsfaciliteter i området, der kunne være til gavn
for beboere i midtbyen og på Trøjborg. Udkast til høringssvar foreligger til næste
møde (Niels Christian).
6. Udvalgene siden sidst
Trafikudvalget. Trafikudvalget har den 25/1 holdt det første egentlige møde med
repræsentanter fra Teknik & Miljøs mobilitetsafdeling og ”træer” med
udgangspunkt i et oplæg fra trafikudvalget. Om ca. en måned holdes et nyt møde,
hvor der skal fastlægges fire temaer til en efterfølgende borgerworkshop; ud fra
forslagene her, vil Teknik & Miljø komme med et detaljeret og prioriteret forslag,
der drøftes med fællesrådet. – Bestyrelsen diskuterede forskellige forhold
vedrørende trafikal fredeliggørelse, forhold for gående og cyklister, cykelstier,
grønne områder og parkering, der alle kan have betydning for folks færden på
fortove og gader. Trafikudvalget fastlægger de fire temaer.
I sammenhæng hermed: Et nyvalgt byrådsmedlem har spurgt til nedlagte
busstoppesteder og vendepladser, der eventuelt kunne bruges til andre formål, fx
grønne områder. Der er ingen ”ledige” områder på Trøjborg, og det meddeles
spørgeren (Niels Christian).
Motion og idræt. På mødet i december diskuterede bestyrelsen muligheden for,
at der blev etableret idrætsfaciliteter på dele af den tidligere arkitektskole,
hvilket der var en absolut positiv holdning til. Siden da er der tilsyneladende sket
en sammenkobling af kommunens leje af bygningen og ejerens ønske om at bygge
ekstra højt i nærheden. Udfaldet heraf er uklart.
Et grønnere Trøjborg. Julie har på vegne af fællesrådet forlænget brugeraftalen
vedrørende Steen Billes Torv med Teknik & Miljø, så den nu løber til januar 2023.
På næsten samme område er fællesrådet spurgt om sin holdning til et
hundelufteområde i Vennelystparken. Det ønsker fællesrådet ikke at støtte,
hvilket meddeles Teknik & Miljø (Niels Christian).
7. Midtbyforum
Mødet den 20/1 diskuterede blandt andet et kommende møde med Byggeri med
henblik på erfaringer med byggesager, nyt fra Arbejdsgruppen for Fællesrådene –
samarbejdsaftalen skal evalueres og revideres, samt Vision for Midtbyen. Næste
møde er den 15/3.
8. Med Hjerte for Aarhus
Mødet den 18/1 diskuterede blandt andet processen for en kommende kommunal
politik for arkitektur og bykvalitet, den fortsatte kontakt til byrådets politikere,
blandt andet i form af opfølgningsmøder nu efter konstitueringen af udvalg samt
ikke mindst forholdet mellem netværket og fællesrådene. Her var der
overvejende enighed om, at netværket skulle fokusere på mere overordnede
sager eller problemstillinger og eventuelt på meget store enkeltsager, mens

fællesrådene først og fremmest skulle holde sig til lokalområdet og sager mellem
”nærtliggende” lokalområder.
9. Fællesrådenes rolle i det kommunale demokrati
Som nævnt under punkt 7 skal aftalen mellem kommunen og fællesrådene
evalueres/revideres, formentlig i løbet af foråret. Den eksisterende aftale fra
2018 indeholder mange positive ting, problemet er, at den langt fra er blevet
efterlevet af kommunen – og fællesrådene har måske heller ikke udnyttet alle
mulighederne. Det er ønskeligt, at der er en samarbejdsaftale, men også, at den
nuværende bliver forbedret og måske også gjort mere operativ. Punktet tages op
igen.
10. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Næste møde er mandag den 28/2, kl. 17-19.

