Trøjborg Fællesråd
Bestyrelsesmøde mandag den 2/5 2022 kl. 17-19 i Huset Trøjborg
Til stede: Eva, Julie, Niels Christian, Synnøve, Thomas, Troels-Henrik
Afbud: Jane, Svend

Dagsorden
1. Valg af referent
Niels Christian blev valgt til referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et par punkter under 11.
Eventuelt.
3. Referat fra møde den 28/3 2022
Opfølgning: Den besværlige proces med bankgodkendelse af kasserer og
bestyrelse er ved at være færdig. Der er lavet et kort over Trøjborg med
placering af medlemmerne. Den nye flyer er færdig og trykkes i 600 eksemplarer.
Lokalsamfundsbeskrivelsen er sendt til Aarhus Kommune og ligger nu som bilag til
Kommuneplan 2017.
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring vedrørende motionsløbet den
26/6, hvor Jane er medinitiativtager (ikke Troels-Henrik).
4. Trøjborg Fællesråds grafiske profil
Troels-Henriks oplæg blev diskuteret med hensyn til blandt andet titlerne på de
tre sammenføjede cirkler, cirklernes form og aktiviteter, der kan nævnes.
Det blev besluttet at bruge tre cirkler, men forsøgsvis i en oval form (TroelsHenrik sender en skabelon til Synnøve, der arbejder videre med indholdet), at
lægge vægt på, hvem der bor på Trøjborg og på fællesskaberne, og at
universitetet skal indgå på en eller anden måde. Bestyrelsens medlemmer
overvejer ”ord” og aktiviteter, der kan udfylde cirklerne, og forslag sendes til
Synnøve. Emnet tages op igen den 20/6.
5. Kommunens planer på området idræt og sport
Synnøve & Thomas havde gennemgået kommunens materiale vedrørende idræt og
sport, og Synnøve fremlagde en oversigt over materialet. Især handleplanen
indeholdt mange afsnit og formuleringer, der kan bruges i forbindelse med
ansøgninger. Synnøve sender link til materialet.

6. Helhedsplan Randersvej
Høringsperioden over kommunens forslag og forslaget fra Trøjborg Fællesråd og
Christiansbjerg Fællesråd er i gang og løber til begyndelsen af juni. Den 5/5
holdes et borgermøde, der er arrangeret i fællesskab of kommunen og
fællesrådene. Der er så mange tilmeldte, at der er oprettet venteliste, da der
max. er 300 siddepladser i Katrinebjergskolens aula. Efter borgermødet er det
helt afgørende, at der kommer mange høringssvar, da de er det direkte input til
den endelige beslutningsproces.
7. Udvalgene siden sidst
Trafikudvalget har arbejdet videre med workshoppen om trafikal fredeliggørelse
af Trøjborg, der finder sted den 23/5, kl. 17-19 i Huset Trøjborg (tilmelding
19/5). Der bliver trykt plakater til omdeling og opsætning, Eva laver en plan
herfor. Samtidig forsøges Beboerforeningen inddraget. Medlemmerne orienteres
om arrangementet. Fællesrådet giver sandwich til de første 50 tilmeldte.
Kulturudvalget har fået mulighed for at deltage i et møde i
Handelsstandsforeningen – i endnu et forsøg på at få en mere klar kommunikation
og eventuelt samarbejde. Eva deltager i mødet.
Der arbejdes videre med Det grønne hjørne i samarbejdet med Kochs Skole og
Skt. Johannes kirke. Eva har søgt to fonde om støtte, men der er endnu ikke
modtaget svar. En arkitekt vil gerne lave en korttegning over projektet. Det
forventes at være hensigtsmæssigt at dele det samlede projekt op i to dele –
køkkenhaven og stenhjørnet”. Der sker udskiftning på lederposter på Kochs Skole,
men skolelederen har lovet at arbejde for fortsat kontinuitet.
Troels-Henrik orienterede om, at han ville arbejde for et musikarrangement i
løbet af 2023. Sted og format er endnu uklart.
8. Netværk
Trøjborg Beboerforening: Niels Christian havde 12/4 møde med repræsentanter
for Beboerforeningens bestyrelse om muligt samarbejde, i første omgang i
forbindelse med nybyggeri/ombygning på grunden. Der foreligger endnu ikke et
offentligt fremlagt projekt, men fællesrådets aktindsigt tyder på et meget bedre
projekt end tidligere set. Det blev aftalt at koordinere i forbindelse med
høringssvar, hvor fællesrådet har mere erfaring end Beboerforeningen.
Med Hjerte for Aarhus: Møde 19/4 med borgmesteren, hvor det især blev
diskuteret, om og hvordan fællesrådene eventuelt kan spille en større rolle i
udviklingen af lokalområderne, hvilke ressourcer det vil kræve, og hvor langt
både politikere og fællesråd er villige til at gå. Det store møde mellem fællesråd
og byrådet forventes afholdt i juni, og en beslutning forventes i byrådet inden
2023. Borgmesteren mente i øvrigt, at den meget principielt anlagte
Kommuneplan 2017 nok havde været for vanskelig og uigennemskuelig at træffe

mere konkrete beslutninger ud fra; mange borgere havde med rette ikke forstået
systemet med de mange tillæg til kommuneplanen.
Midtbyforum: Møde 4/4 med BYGGERI om håndteringen af bygge- og plansager.
Fællesrådene pegede på behovet for en borgervejledning i forbindelse med
byggesager og ikke som nu alene en bygherrevejledning, og det lovede
forvaltningen at udarbejde. Herudover blev der givet tilsagn om ”åbne lister” i
bygge- og plansager (tidspunkt dog uklart) om om et opfølgende møde i efteråret
2022.
Mødet 20/4 diskuterede blandt andet arkitekturpolitik, hvor der er borgermøde
den 20/5, samt fællesrådenes møde med den nye rådmand, Steen Stavnsbo.
9. Medier
Den nye Flyer om fællesrådet bliver nu trykt og er klar til brug på borgermødet
om Helhedsplan Randersvej den 5/5 og til workshoppen den 23/5 om trafikal
fredeliggørelse. Herudover skal den lægges i butikker på især Tordenskjoldsgade
(Niels Christian taler med Svend herom).
Julie og Niels Christian vil se på hjemmesidens opbygning, det forventes at ske
inden sommerferien.
Trøjborg Fællesråd og Midtbyens Fællesråd har sendt et brev til Steen Stavnsbo,
der udtrykker tilfredshed med den tydelige tilkendegivelse af, at broen fra
Skovvejen til Fiskerivej skal genetableres hurtigt.
Niels Christian har leveret et indlæg til Jyllands-Postens serie om fællesrådene og
lokalområderne. Indlægget blev bragt i slutningen af april.
Stiften har bragt en længere artikel som opfølgning på kommunens beslutning om
at afvise Singhs projekt i området Barthsgade, Ndr. Ringgade, Aldersrovej og i
stedet henvise til en kommende helhedsplan for Trøjborg.
10. Kommende møder
Følgende emner forventes behandlet inden sommerferien:
30/5: motionsløbet den 26/6, helhedsplan, bykvalitet og arkitektur
20/6: grafisk profil, 1. halvår, mødeplan for efteråret, fællesspisning
11. Eventuelt
Trøjborg Historiegruppe mangler arbejdskraft. Fællesrådets medlemmer
opfordres til at deltage i et orienteringsmøde den 17/5, kl. 16 i Skt. Johannes
Kirkens krypt om gruppens arbejde.

Der forventes at komme en artikel i Lokalavisen op til borgermødet om
Helhedsplan Randersvej. Niels Christian sender artiklen til Julie.

