
Generalforsamling Trøjborg Fællesråd, 

Mandag den 7.marts 2022 kl. 19.30 i Huset Trøjborg 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Thomas Vorup Jensen  

Referent: Synnøve Kerrn-Jespersen 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning var udsendt på mail den 31/12 2021 og lagt på 

Fællesrådets hjemmeside, hvor alle har haft god tid til at læse den.  

Formanden Niels Christian Sidenius gennemgik enkelte punkter i bestyrelsens 

beretning:  

Orientering om arbejdsgrupperne og deres aktiviteter. Særlig omtale af 

arbejdet omkring Helhedsplan for Randersvej, ønsket om at få lavet en 

Helhedsplan for hele Trøjborg, Forslag til Midtbyvision, Trafikal 

fredeliggørelse af Trøjborg. Bestyrelsen kom med en stærk opfordring til at 

deltage i arbejdsgrupperne. 

Efterfølgende drøftelse af bestyrelsens beretning. Der var særlig 
meningsudveksling omkring byfortætning, yderligere etagebyggeri og 
Helhedsplan for Trøjborg. En deltager spurgte ihærdigt om fællesrådets 
holdning til fortætning herunder udnytte nedlæggelse af villaer til tættere 
byggeri, så der kommer flere beboere på Trøjborg.  
 
Formanden Niels Christian Sidenius svarede, at fællesrådet går ind for at 
bevare diversitet i bygningstyper på Trøjborg. Det meste er karreer, og der 
er allerede sket en væsentlig fortætning via de ca. 900 nye boliger, som er 
bygget eller godkendt til bygning. Dvs. at der er sket en betydelig vækst i 
antallet af beboere på Trøjborg gennem de seneste 5-6 år. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af regnskab og budget 

Kasserer Troels-Henrik Balslev gennemgik regnskabet for 2021, indtægter, 

udgifter, samt budget for 2022. – Regnskab og budget blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Det skal fortsat koste 100 kr. at være medlem af Trøjborg Fællesråd. 

 

5. Indkomne forslag 

Fællesrådets bestyrelse havde stillet to ændringsforslag til vedtægterne: 



 

I punkt 1 ændres områdeafgrænsningen til: ”Området er afgrænset af Nordre 

Ringgade, Nørrebrogade, Nørre Boulevard, Kirkegårdsvej, Trøjborgvej, Dr. 

Margrethes Vej og Marienlund”. - Forslaget blev vedtaget. 

 

I Punkt 3 ændres formuleringen til: ”Enhver forening, gruppe, organisation 

partiafdeling, institution, skole, kirke, virksomhed, råd m.m. med bopæl, 

tilhørsforhold eller engagement i lokalområdet kan optages som medlem. 

Enkeltpersoner og husstande med bopæl i området kan optages som individuelle 

medlemmer”. - Forslaget blev vedtaget 

 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

I lige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, i år Troels-Henrik Krag, Synnøve 

Kerrn-Jespersen og Svend Bak. Alle tre genopstillede. 

Desuden stillede Ole Klinke op til bestyrelsen. 

Troels-Henrik Krag, Synnøve Kerrn-Jespersen og Svend Bak blev genvalgt for 

toårsperioden frem til 31/1 2024. 

 

Suppleanterne Jane Holm og Jonas Andersen blev genvalgt for perioden frem til 

31/1 2023. 

 

7. Valg af revisor og suppleant 

Leif Jensen blev genvalgt som revisor og Ib Pedersen som revisorsuppleant for 

perioden frem til 31/1 2023. 

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen lagde op til en bredere diskussion af to væsentlige mødesteder på 

Trøjborg: 

 

Tordenskjoldsgade og Steen Billes Torv - 

Hvordan vurderes de to steder, og hvordan kan de blive endnu mere 

attraktive? 

 

Julie Trier holdt oplæg om Steen Billes Torv. 

Eva Just holdt oplæg om Tordenskjoldsgade og fredeliggørelse af Trøjborg.  

Der var mange ideer og meninger omkring begge emner: 

• Mere sikker cykling på fx Tordenskjoldsgade, Marienlunds Allé og Niels 

Juels Gade  

• Særlig nedsættelse af hastigheden på Tordenskjoldsgade fx 30-40 km/t 

• Bedre muligheder for cykelparkering 

• Fleksible trafikløsninger – forskel på sommer- og vinterbehov 

• Kig på Jægergårdsgade, hvor det fungerer godt ift. cykelsikkerhed, nedsat 

bilhastighed, hygge, udeservering, flere træer 



• Mulighed for at lave noget non-profit aktivitet på Tordenskjoldsgade til 

fælles gavn 

• Et mødested a la et moderne bibliotek 

• Mulighed for boldspil på Steen Billes Torv 

• Byttebørs på Steen Billes Torv 

• Toiletter på Steen Billes Torv vil være godt (måske især for børnefamilier) 

• Lukke Tordenskjoldsgade af for en weekend eller en søndag for at lave en 

fællesaktiviteter på gaden 

• Lave musik-/fællesarrangementer på Steen Billes Torv 

Klaus Klinke orienterede om en gruppe villaejeres tanker om at sælge deres villaer 

(Aldersrovej, Ndr. Ringgade, Barthsgade), for at der kan opføres etagebyggeri til 

seniorboliger. 

Der var cirka 40 deltagere til generalforsamlingen, medlemmer og enkelte 

interesserede.  

 

Dato: 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Formand Niels Christian Sidenius  Dirigent Thomas Vorup Jensen 

 

 

_________________________________ 

Referent Synnøve Kerrn-Jespersen 

 

 

 


