
Trøjborg Fællesråd

Bestyrelsesmøde mandag den 30/5 2022 kl. 17-19 i Huset Trøjborg

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

Afbud: Thomas

Dagsorden

1. Valg af referent

Niels Christian blev valgt til referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med en ændring: I stedet for en

orientering om kommunens Parkeringsredegørelse 2021 blev diskussion af grafisk

profil indsat som punkt 7.

3. Referat fra møde den 2/5 2022

Det udsendte referat var godkendt skriftligt og blev underskrevet.

4. Helhedsplan Randersvej

Der deltog godt 300 i borgermødet den 5/5, og den 30/5 er der indsendt 280

høringssvar. Stort set alle mundtlige og skriftlige tilkendegivelser er kritiske over

for kommunens plan og bakker op om de to fællesråds forslag.

Trøjborg Fællesråds høringssvar var ved en fejl blevet indsendt før

bestyrelsesmødet, som godkendte høringssvaret.

5. Emner til helhedsplan for Trøjborg

Et foreløbigt udkast til ”huskeliste” blev diskuteret, blandt andet hvad begrebet

bæredygtighed indebærer. Det førte til en videre diskussion af, hvordan flere

unge kan engageres i aktiviteter i området. Det blev overvejet at forsøge at lave

en ”fokusgruppe” af et mindre antal unge, så vi kunne få et dybere indblik i,

hvordan og på hvilke områder, de mange unge i området kan bidrage med

aktiviteter. (Eva/Kulturudvalget arbejder med det).

6. Workshoppen om trafikal fredeliggørelse den 23/5

25-30 deltog i workshoppen, og der var stort engagement i diskussionerne, der

både inddrog problemer og løsningsmuligheder. Kommunen vender i efteråret

tilbage med en sammenfatning og egentlige løsningsmuligheder, hvorefter der

holdes en ny workshop. En prioritering af løsninger forventes først at foreligge i

begyndelsen af 2023.

Information om workshoppen havde været på de sociale medier, udsendt til



medlemmerne, og plakater var opsat i mange butikker. Ved tilsvarende

aktiviteter skal vi også have plakater op i daginstitutioner, skoler, foreninger, Den

Permanente og lignende steder.

7. Grafisk profil

Der forelå en videreudvikling af modellen med tre cirkler/ellipser. Der var

enighed om at bruge farverne rød, grøn og blå på de tre cirkler og om at lave en

konkurrence på sociale medier om udformningen af den grafiske profil. Til næste

møde foreligger et forslag til vilkårene i konkurrencen, der finder sted efter

sommerferien (Synnøve, Troels-Henrik). Bestyrelsen diskuterede endvidere

forholdet mellem det grafiske og teksten i profilen og besluttede at vente med at

sætte tekst ind.

8. Motionsløbet den 26/6

Det meste af det praktiske skulle være på plads. Det blev besluttet, at

bestyrelsen kan betale for sandwich til de frivillige. Der udarbejdes en flyer for

arrangementet (Eva), der omdeles (Svend) og sendes til medlemmerne (Niels

Christian) i midten af juni.

9. Udvalgene siden sidst

Det grønne hjørne: En arkitekt har tilbudt at tegne et forslag til udformning, men

der er et finansieringsproblem, hvis projektet skal gennemføres, da foreløbig tre

fonde har afslået at støtte. Yderligere ansøgninger overvejes (Eva).

10. Netværk

Eva har deltaget i et bestyrelsesmøde i Handelsstandsforeningen. Der er

tilsyneladende fortsat uklarhed om, hvor aktiv foreningen er og vil blive, men der

er god kontakt til flere medlemmer.

Med Hjerte for Aarhus: Der har været dialogmøde den 20/5 om bykvalitet og

arkitektur. Ingen i bestyrelsen havde mulighed for at deltage.

Midtbyforum: Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er den

14/6.

11.Medier

Både Jyllands-Posten og Stiftstidende bragte artikler om borgermødet om

Helhedsplan Randersvej den 5/5.

12.Mødeplan frem til 31/1 2023

Mødeplanen frem til næste generalforsamling ser således ud:

17/8

14/9

13/10



14/11

12/12

18/1

30/1 Generalforsamling

13. Næste møde 20/6

Bykvalitet og arkitektur, grafisk profil, parkeringsredegørelse 2021,1. halvår,

fællesspisning (Afholdes på Olive, kl. 19.30; Synnøve bestiller bord til otte

personer).

14. Eventuelt

• Fællesrådet har fået en bevilling på 10.000 fra Aarhus Kommune – samme

beløb som foregående år

• Der er nu 72 medlemmer i fællesrådet

• Det er aftalt med Steffen Wich, Socialdemokratiet, at han deltager i det

første bestyrelsesmøde efter sommerferien (det bliver den 17/8) •
Fællesrådet indsendte en meningstilkendegivelse til byrådets diskussion  den

25/5 af borgerinddragelse og fællesrådenes rolle. Tilkendegivelsen  støttede

fokusset på yderligere borgerinddragelse, men var kritisk over for  en

eventuel professionalisering af fællesrådene, da det kunne medføre en

”kommunalisering” af dem


