
Trøjborg Fællesråd

Bestyrelsesmøde mandag den 20/6 2022 kl. 17-19 i Huset Trøjborg Til stede:

Eva, Julie, Niels Christian, Svend, Synnøve, Thomas, Troels-Henrik  Afbud:

Jane

Dagsorden

1. Valg af referent

Niels Christian blev valgt til referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev vedtaget med en enkelt omflytning mellem

punkterne.

3. Referat fra møde den 30/5 2022

Opfølgning: Kulturudvalget har ikke mulighed for at være tovholder for arbejdet

med en fokusgruppe om en helhedsplan for Trøjborg, men deltager gerne i selve

processen. Svend overvejer til næste møde. Det orienterende møde med Steffen

Wich flyttes på grund af byrådsmøde til den 16/8, kl. 17.45 hos Niels Christian.

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet.

4. Hvordan er første halvår 2022 gået?

Diskussionen af opgaver, aktiviteter og muligheder kom langt omkring. Det sås

som positivt, at fællesrådet (bestyrelsen) havde behandlet en række emner og

levet op til ”høringsrollen” i forhold til Aarhus Kommune. Men der var også

enighed om, at prioritering af emner og arbejdsindsats var nødvendig på grund af

begrænsede ressourcer. Under alle omstændigheder har fællesrådet en vigtig

rolle som talerør i forhold til Aarhus Kommune.

I visse tilfælde kan fællesrådet tage initiativ til konkrete projekter, men direkte i

forhold til borgerne på Trøjborg vil events og lignende ofte skulle ske i

samarbejde med andre aktører på Trøjborg. På den måde kan fællesrådet være

med til at bygge bro mellem forskellige aktører og dermed styrke aktiviteter i

forhold til borgerne.

Fællesrådets brug af elektroniske medier udgør en blandt flere platforme for

information til borgerne på Trøjborg om aktiviteter, events og arrangementer.

Denne platform kan formentlig styrkes, men det kræver et løft fra fritidsarbejde

til betalt arbejde. Punktet kan medtages til den kommende diskussion om en



fornyet aftale om samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene.

Endelig blev spørgsmålet om fællesrådets/fællesrådenes repræsentativitet og

demokratiske status berørt. Et udgangspunkt er, at det ikke er muligt at få alle

borgere i tale, endsige engagere alle i aktiviteter i området. Derfor bliver det

ekstra vigtigt, at der er åbenhed om fællesrådets aktiviteter, at de er

gennemskuelige og åbne for alle, og at procedurer for valg og fastlæggelse af

politik ikke ekskluderer nogen.

5. Grafisk profil – fortsat diskussion

Der forelå er udkast til vilkår for en konkurrence om en grafisk

profil/logo/bomærke for Trøjborg. Præmien kan være et gavekort til en butik på

Trøjborg. Formålet med den grafiske profil er at synliggøre Trøjborg som område,

mens processen frem mod et resultat skal øge kommunikationen mellem

fællesrådet og beboerne på Trøjborg.

6. Bykvalitet og arkitektur – foreløbige markeringer

Bestyrelsen havde ikke haft mulighed for at sætte sig ind til det omfattende

forslag, der ligger på kommunens høringsportal. Forslaget behandles

indholdsmæssigt på næste møde (17/8). Høringsfristen er den 22/8.

7. Kommunen lige nu: Parkeringsredegørelse 2021

Der blev givet en kort orientering om byrådets beslutning den 8/6, blandt andet

om udstedelse af parkeringslicenser på Trøjborg.

8. Udvalgene siden sidst

Der blev orienteret om fremdrift og problemer i realiseringen af det grønne

hjørne (området ved Kochs Skole ud mod Trøjborgvej). Der deltager en ny

repræsentant for skolen.

Nogle forretninger øverst på Tordenskjoldsgade planlægger en markedsdag i

miden af september. Fællesrådet er med på sidelinjen.

Eva vil gerne holde som tovholder i trafikudvalget. Svend og andre medlemmer

overvejer til næste møde, om de har mulighed for at overtage jobbet.

9. Netværk

Møde i Midtbyforum 14/6, hvor blandt andet samarbejdsformen mellem de

involverede fællesråd blev diskuteret. Bestyrelsen var enig i, at det kunne være

uheldigt, hvis højt placerede partiaktive indgik i dette forum, fordi det kunne

gøre diskussioner mindre åbne og mere taktiske. – Næste møde er den 23/8.

Møde i Med Hjerte for Aarhus 16/6 med deltagelse af politikere fra Byrådet.

Emnet var samarbejdsformer og borgerinddragelse. – Næste møde er 6/9.

10.Medlemsstatus



I april kvartal er det kommet fire nye medlemmer, mens et medlem – indmeldt i

forbindelse med generalforsamlingen i marts – har meldt sig ud. Antallet af

medlemmer er nu 74.

11.Eventuelt

Der blev orienteret om kommunale initiativer vedrørende rent drikkevand og

KomSAMMEN arrangementer. I august tager Teknisk Udvalg og Byrådet hul på

drøftelse af en kommende planstrategi.

Et forslag om en ændret anvendelse af parkeringspladsen ved Nørre Boulevard og

Nørrebrogade er foreløbig standset af stadsarkitekten. Det er uklart, om der skal

laves en ny lokalplan eller om lokalplanen for Kommunehospitalets omdannelse

uden videre kan bruges. Projektet påvirker ikke direkte de tidligere overvejelser

om idræts- og motionsfaciliteter på det tilstødende område, men sætter en

ramme for, hvor omfattende disse faciliteter eventuelt kan blive.

For at smidiggøre godkendelsesprocedurer i forhold til især banken bør det

overvejes at tydeliggøre tegningsrettigheder. De fremgår i dag af bestyrelsens

forretningsorden.


