
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde mandag den 28/2 2022 kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

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

Afbud: Jonas 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 9. 

 

3. Underskrivning af referat fra møde den 31/1 2022  

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet. 

 

4. Generalforsamling  

Bestyrelsen gennemgik de praktiske spørgsmål vedrørende afviklingen af 

generalforsamlingen, da flere ting måtte ændres efter flytningen fra 24/1 til 7/3. 

Det blev samtidig besluttet, at den åbne diskussion af temaerne placeres sidst på 

mødet. 

 

5. Høringer 

Helhedsplan Randersvej. I det særlige forløb frem mod afholdelse af borgermøde 

og høring har der været afholdt møder den 9/2 og 22/2 mellem Teknik & Miljø og 

Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd. Der er møder igen den 9/3 og 22/3. Det er 

ikke til at sige, hvor arbejdet ender, men fællesrådene kan under alle 

omstændigheder fremlægge egne forslag/synspunkter på borgermødet. 

Vision for Midtbyen. Det udsendte forslag til høringssvar blev vedtaget. -

Fællesrådene i Midtbyen, Midtbyforum, holder møde den 3/3 om et eventuelt 

fælles høringssvar. 

Et Nyt Nørreport. Det udsendte forslag til høringssvar blev vedtaget. 

6. Udvalgene siden sidst 

 

Det grønne hjørne. Skt. Johannes Kirke, Kochs Skole og fællesrådet har holdt 

møde om etablering af en køkkenhave og praktiske samarbejder i den forbindelse, 

blandt andet om vand og kompost. Stemningen var overvejende positiv for 

projektet. Der skal søges penge fra fonde (fællesrådet ansvarlig, Eva). 

 



Trafikal fredeliggørelse. Næste møde med Aarhus Kommune holdes den 17/3; her 

skal der defineres de fire temaer, der skal diskuteres i workshops på borgermøde. 

Efterfølgende skal de konkrete indsatser udvælges og prioriteres. 

 

Kultur. Der arbejdes på igen i år at afholde et motionsløb i Risskov; datoen er den 

26/6. Der ansøges om de nødvendige tilladelser og økonomisk støtte (Eva). 

 

Helhedsplan/lokalsamfundsbeskrivelse. Der er igangsat en opdatering af det 

tidligere udkast, som bestyrelsen behandlede i februar 2021. Intentionen er 

fortsat, at beskrivelsen af lokalsamfundet Trøjborg skal være en form for 

”kollektiv selvforståelse” og indgå som baggrund for arbejdet med en 

helhedsplan. 

 

7. Orientering fra Arbejdsgruppen for fællesrådene  

I løbet af foråret skal aftalen mellem kommunen og fællesrådene 

evalueres/revideres. Bestyrelsen tilsluttede sig et forslag til vurdering og 

overvejelser af samarbejdsaftalens ordlyd og implementering. Der blev tilføjet et 

forslag om, at kommunen arrangerer en form for kursus for nye medlemmer af 

fællesrådene. 

 

8. Med Hjerte for Aarhus 

Møde den 21/2, der især fokuserede på helhedsplaners betydning og indhold. Der 

er forskellige erfaringer med at udvikle helhedsplaner og efterfølgende få dem 

overholdt, så indholdet i en helhedsplan for Trøjborg skal forberedes grundigt. 

 

9. Tordenskjoldsgade 31 

Efter 14 måneders ”radiotavshed” har Teknik & Miljø netop meddelt, at 

investoren, Tækker, har udarbejdet et væsentligt reduceret projekt, der nu 

angiveligt bliver fremlagt til beslutning. Det er uklart, om det fortsat er en 

plansag eller nu ”blot” en byggesag – det undersøges (Niels Christian). – I relation 

hertil har fællesrådet søgt kontakt til Beboerforeningen for blandt andet at drøfte 

fælles interesser, men det har endnu ikke været muligt at få en reel kontakt med 

Beboerforeningen. 

10.  Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 

 


