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Fraværende: Kasper, Poul L., Camilla.

1. Sidste mødereferat blev godkendt

2. Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig
• Der blev givet meget grundige præsentationer.

3. Konstituering
• Bestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand – Jens, kasserer – Camilla og sekretær – 

Henning.

4. Gennemgang af forretningsorden fsa. ændringer og eventuelle spørgsmål
• Forretningsordenen blev gennemgået.
• Det blev vedtaget at optage Claus som medlem af forretningsudvalget (FU).

5. Siden sidst
• Strandrensning: Der mødte overraskende mange mennesker op i det fine vejr. Som en konsekvens 

af dette bør der findes flere områder, hvor oprydningshold kan sendes hen. Selve strandområdet 
var begrænset i år på grund af sammenfald med højvande. Mængden af affald var mindre end 
tidligere, hvilket sandsynligvis beror på, at der er stigende fokus på problemet, og at folk generelt 
er gode til at samle affald under spadsereture i området. Der ligger stadigvæk en ret stor beholder, 
som skal afhentes. Foreningen bør reklamere for sig selv ved at sørge for, at avisen får info og 
foto.

• Mobil Pay: Telefonnummer fungerer nu (365555).
• Strandgade 57 og Troense Strandvej 70: Placering af dør i nr. 57 er ikke udført som projekteret, 

men kommunen har muligvis givet den fornødne tilladelse. Knud undersøger nærmere. For nr. 70 
gælder det samme, men vi mener yderligere, at der i modstrid med projektet er opført en havestue 
og ikke et bislag som projekteret. Knud undersøger nærmere.

• Sangaften den 27. marts: Der var ikke den store tilslutning til arrangementet. Måske skal vi finde 
på noget andet, f. eks. børnesange og sanglege med bedsteforældre på besøg. Hvis vi vælger at 
fortsætte som hidtil, bør vi i det mindste sørge for, at sangene kan projiceres op på væggen, 
således at alle lettere kan følge med, og der opstår ikke forvirring omkring numre i gammel og ny 
udgave af højskolesangbogen.

6. Generalforsamlingen
• Ny bænk ved Mølledammen: Forslaget imødekommes. Der indkøbes og opsættes ny bænk på 

stedet.
• Oprydning langs Badstuestien: Som en udløber af strandrensningen foretog et hold en tiltrængt 

oprydning på det private areal bag hegnet. Dette anses for OK i dette enkeltstående tilfælde, men 
generelt går vi ikke ind på private områder. Der udspandt sig herefter en noget vidtløftig 



diskussion om hunde-efterladenskaber og hundeejeres ansvar og mangel på samme. Der indsættes 
en passende tekst om emnet i næste beboerinfo.

• Belønning til affaldsindsamler: Jens sørger for kontakt til Plejecenteret, hvor han bor. Plejecenteret 
må inddrages i gavens overrækkelse.

• Manglende vedligehold ved busstoppested: Det handler om at kommunens folk ikke har afklippet 
grene. Knud kontakter kommunen.

• Status vedrørende bekæmpelse af bjørneklo: Kommunen har ikke lavet en indsatsplan for området 
på grund af manglende ressourcer. Vi bør medtage tekst i beboerinfo om bjørneklo og japansk 
pileurt, eventuelt henvise til en netside som Haveabc.dk. Anja udarbejder tekstforslag.

• Erosion ved Badstuestranden: Vi skal finde den rigtige afdeling/person hos kommunen og lade 
vedkommende inspicere området.

• Klokkeringning fra den gamle skole: Jens kontakter Thomas. Ved samme lejlighed finder Jens ud 
af, hvad der skal ske med hensyn til den manglende kontingentindbetaling fra Strandgade.

• Orientering om regnskabspost fra Pæreskude-projektet: Ved bilagsgennemgang kan det ses, at den 
omdiskuterede post indeholder udgift til indkøb af borde og kontant betaling til skipperne. Når 
disse poster trækkes ud bliver posten på 5232kr. - ca. samme som sidste år.

7. Forårets arrangementer
• Påskearrangement søndag den 14. april: Gunver og Kim står for afholdelse af arrangement med 

ca. 25 børn. Kim planlægger oven i købet afholdelse af væddeløb for sæbekassebiler.
• Byloppemarked 1 – 2. juni: Anja og Claus er tovholdere for planlægning og gennemførelse af 

arrangementet.
• Skt. Hans bål: Knud forsøger at find en taler. Musik, sang og bål foretages som de foregående år 

med henholdsvis Erik, Poul E. og Henning samt Keld.

8. Behandling af de opstillede bænke
• Der skal foretages vedligeholdelse – eventuelt på stedet. Poul E. er tovholder og Jens leverer de 

nødvendige materialer.

9. Hjemmesiden
• Vi forsøger at genetablere det tidligere benyttede hjemmeside-program (One.com). Anja og Knud 

ser på sagen. Der skal være forbindelse fra Facebook til hjemmesiden og omvendt.

10. Trafik til Valdemars Slot 21 – 22. juni
• Jens kontakter politi (trafikregulering) og forhører sig, om der er planer for afspærring af veje og 

ensretning af trafikken. Der skal spørges ind til en eventuel situation med ambulance og/eller 
brandbils fremkommelighed i området. Claus deltager som sparringspartner.

11. Trafikudvalg
• Enighed om at oprette et trafikudvalg. Anja og Knud er tovholdere.

12. Årshjul
• For overblikkets skyld vil det være rart med en oversigt, hvor alle de faste arrangementer og 

datoer i årets løb kunne fremgå. Keld laver forslag til en liste.

13.Næste møde
• Næste møde afholdes onsdag den 22. maj kl. 19.00 hos Henning, Troense Strandvej 66. FU-møde 

afholdes hos Knud onsdag den 15. maj kl. 16.00.



14. Eventuelt
• Anja foreslog, at der udarbejdes en egentlig tilflytter-folder, bl.a. med mere visuel information og 

gerne interviews med Troense-beboere for at byde nye beboere velkommen og introducere dem 
mere grundigt til området.

• Der fremkom en tanke om at man eventuelt kunne indflette et børne-loppemarked i det sædvanlige 
by-loppemarked.

Referent: Henning Vilhelmsen


