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Indstilling fra Bestyrelsen for "Den gamle Borgmestergaard" angaaende Placering af nye
Bygninger.

Følgende Indstilling forelaa:

"Med Bygningsmuseet "Den gamle Borgmestergaard" har det været Tanken ved
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Genrejsning af gamle, interessante Aarhus-Bygninger at skabe et Billede af den gamle By
ved Aaen.

Efter denne Plan har man hidtil arbejdet, men da det har Betydning for Havens fremtidige
Udvikling, at der er en vis Arbejdsro for Stadsgartneren, har man ment at tjene
Forskønnelsesudvalget ved allerede nu at udarbejde en samlet Plan over den Bebyggelse,
der kan være Tale om, at Fremtiden vil bringe.

Efter at en saadan Plan er bleven udarbejdet af Arkitekt Kuhnel og vedtaget af
Borgmestergaardens Bestyrelse, har man forelagt den til Overvejelse inden for
Forskønnelsesudvalget og derfra modtaget det Svar, at Udvalget i Hovedsagen kan
tiltræde Borgmestergaardens Forslag, men erindrer om den tidligere mellem Udvalget og
Borgmestergaarden trufne Ordning, at den endelige Placering af de forskellige Bygninger
kun maa foretages efter forudgaaende Forhandling med Udvalget i hvert enkelt Tilfælde
saavel hvad angaar Plads som Tidspunkt for Opførelsen. Denne Ordning finder
Borgmestergaarden fremdeles rimelig og agter ikke at fravige den. Borgmestergaarden vil
ogsaa søge at finde Udvej for Afholdelsen af de Udgifter, der vil være forbundne med
Forandring af Mølledammens Grænser.

Borgmestergaarden paaskønner den velvillige Forstaaelse, den har mødt hos
Forskønnelsesudvalget, og naar dette beklager, at enkelte smukke Partier i Haven vil
forsvinde, mener Borgmestergaarden at kunne forsikre, at det, der nu kommer i Stedet, vil
ikke blive mindre skønt, og den stoler i den Henseende paa Stadsgartnerens Medvirken
ved Planens Udførelse.

Idet man derfor forelægger Arkitektens af den samlede Bestyrelse vedtagne Plan, beder
man Byraadet godkende samme."

Formanden erindrede om, at da den gamle Borgmestergaard blev rejst i Botanisk Have,
var det Meningen, at der efterhaanden skulde anlægges et Kvarter af en gammel Købstad
paa dette Sted, og det blev dengang fastslaaet, at der skulde være et lille Torv foran
Bygningen, ligesom hvor den havde ligget i Aarhundreder, og saa kunde der placeres
andre gamle Bygninger omkring Gaarden. Der havde hidtil ikke været nogen egentlig fast
Plan for Bebyggelsen, men nu havde Bestyrelsen hele 7 Bygninger til Raadighed og de
skulde rejses, efterhaanden som der blev Penge dertil. Bestyrelsen fremlagde derfor nu en
Plan over den tænkte Bebyggelse. Arkitekten havde været noget bange for, at den Grund,
som ligger op til Søen derude, ikke kunde bære, med mindre der kom et Bolværk langs
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Bredden, hvorved Søen vilde faa en noget andet Form. Forskønnelsesudvalget havde
tiltraadt Planen, men gjort opmærksom paa, at Udvalget ikke kunde paatage sig
Bekostningen ved dette Bolværk, hvilket Bestyrelsen for Borgmestergaarden var
indforstaaet med. Den første Bygning, der skulde rejses derude, var det gamle Hus paa
Hjørnet af Mejlgade og Tværgade, som vilde komme til at danne et Hjørne ud mod Torvet,
og den næste blev Marcus Bechs gamle Gaard. Der var ingen Tvivl om, at det blev et
meget smukt Parti, og Bestyrelsen var tillige saa heldig at have gamle Sager nok til
Opstilling i Bygningerne, naar der blot kunde skaffes Penge til at faa dem rejst. Bygningen
paa Mejlgade vilde blive nedrevet lige efter Flyttedag, og saa skulde den helst rejses
derude med det samme, da det vilde blive det billigste. Taleren vilde anbefale den
foreliggende Plan til Godkendelse.

Indstillingen vedtoges.
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Spørgsmaal fra Forskønnelsesudvalget angaaende Renholdelse af Gaderne langs de
offentlige Anlæg.

Kjeld Sørensen meddelte, at Udvalget havde modtaget en Skrivelse fra
Brolægningsudvalget angaaende Renholdelsen udfor Kommunens Ejendom ved Mejlgade.
Taleren fandt det dog rigtigst, at Brolægningsudvalget som hidtil udfører dette Arbejde.

Formanden sluttede sig hertil; Brolægningsvæsenet havde jo det fornødne Materiel til
Raadighed.

Toges til Efterretning.
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