Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening
Tirsdag den 14. januar 2020 hos Henning
Fraværende: Camilla, Poul L., Poul E. og Gunver
1. Sidste mødereferat blev godkendt
2. Siden sidst
• Juletræstændingen på Troense Torv trak mange deltagere og børn. Vi skal nok til næste år
sørge for færre vers i sangene og lidt mere børneleg.
• Nytårsfyrværkeriet gik i det store hele godt – omdeling af vores plakat ser ud til at have
haft en positiv virkning. Der var dog enkelte udfordringer ved bådelaugsbroen, hvor der
kunne være fare for de fortøjede både.
• Hverdagsspisning er nu fastlagt til datoerne 22. januar, 24. februar og 25 marts alle dage
kl. 18.00. Betaling skal fremover ske til hotellet, og der vil ikke være mulighed for at
melde fra, når tilmelding er sket.
3. Valdemars Slot
• Efter udvalgsbeslutningen den 5. december om at lukke for kørsel igennem
portbygningerne har Knud forelagt vores protest i form af mail til borgmesteren og de
øvrige politikere samt optræden på lokalt TV. Derefter har vi igangsat en underskriftindsamling, som resulterede i 777 underskrifter, der blev afleveret til borgmesteren den 3.
januar med tilstedeværelse af Fyns Amts Avis. Som bekendt har det medvirket til, at sagen
genovervejes. Vi håber, at lukning af vejen undgås for personvognes vedkommende, og at
der findes fornuftige tiltag til sikring af portbygningerne. Den nye udvalgsbehandling vil
ske i løbet af februar, og vi skal være opmærksomme på dagsorden og dato.
4. Orientering om trafikundersøgelse på Eskærvej
• I perioden 26. november – 9. december har en fartmåler i 50 km/t området ovenfor
Kokbakken registreret 24000 biler på vej ind i Troense-området i måleperioden!! (og man
må vel regne med ca. samme antal den anden vej). Gennemsnitshastigheden var 43 km/t
med et par stykker over 80 km/t, 12 over 70 km/t, 200 over 60 km/t og 3000 over 50 km/t.
Resultatet af undersøgelsen er, at strækningen rykkes op på den såkaldte prioriteringsliste
vedrørende udførelse af trafikprojekter. Tilsvarende blev der udført trafiktælling på Gl.
Nybyvej i 2016 (324 biler om dagen), men her er der senere sket store ændringer og flere
kommer til inden længe, så der bliver behov for en ny undersøgelse.
• Iøvrigt må vi konstatere, at der er især to farlige strækninger for de bløde trafikanter. Det
drejer sig om strækningen Pilekrogen – Badstuen og svinget af Slotsalleen overfor
udmundingen af Eghavevej. Fodgængere og cyklister risikerer liv og lemmer disse to
steder. Knud og Anja arbejder videre med sagen.
5. Orientering om byggeriet ved Clara Friis Vej
• Det kan konstateres, at arbejdet er gået i stå. Årsagen er ukendt.
• Efter beboerforeningens møde i november har Knud kontaktet kommunen om
problemerne. Kommunen har svaret, at man arbejder på det, og at det er på
prioriteringslisten. Kasper følger op på sagen så godt som muligt.

6. Orientering om byggeret i Yduns Have
• Beboerne i Yduns Have er dybt uenige med Svendborg kommune om overholdelse af
bestemmelserne i lokalplan 566. De har fremsendt skrivelse med 49 punkter, hvor de
kræver svar på tiltag, som ikke er hjemlet i lokalplanen efter deres mening. Et af de store
spørgsmål drejer sig om udlægning af grønne områder. Bestyrelsen støtter beboernes
henvendelse til kommunen vedrørende ændringer ændringer i forhold til lokalplanen og
indsender protest mod bebyggelse på det udlagte fælles friareal.
7. Beboerinfo
• Deadline for materiale til Beboerinfo er 24. januar, og uddeling skal ske i weekenden 1. 2. februar.
• Der er på nuværende tidspunkt fastlagt følgende aktiviteter: Påskearrangement for børn
den 5. april, Byloppemarked den 6. juni kl. 10 – 16 og Skt. Hans arrangement. Herudover
regner vi med at kunne afholde en foredragsaften i uge 9 eller 10. Desuden vil der komme
et Pæreskude jubilæumsarrangement i form af en sejltur med Helge den 2. maj kl. 14 – 18.
8. App'en Min Landsby
• Der etableres lokalområder med lokalråd sidst i 2020. Hanne Ringgård Møller leder
arbejdet med implementering af lokalråd for Tåsinge med møde i Bjerreby
Forsamlingshus den 6. februar. Jens deltager i mødet. App'en er allerede etableret som
forsøg visse steder f. eks. Stenstrup/Lunde, hvor man kan se eksempler på borgerinfo,
kalender, kort og mere.
9. Byggesag Troense Strandvej 62A
• Selve byggesagen har tidligere været forelagt for Beboerforeningen, der ikke havde
bemærkninger til sagen. Nu ønsker bygherren at forsyne mellemgangen mellem beboelse
og baghus med sprossevinduer, som er en ændring af det oprindeligt forelagte projekt.
Bestyrelsen tilslutter sig forvaltningens afvisning af det nye forslag.
10. Uddeling af By & Land fandt sted
11. Bestyrelsesmiddag
• Vedtaget, at bestyrelsesmiddag afholdes hos Camilla den 20. marts kl. 18. Jens vil stå for
indkøb af vin og Poul E. ordner levering af maden. Tak til Camilla for igen at stille de fine
faciliteter til vores rådighed!
12. Eventuelt
• Der er ofte folk, der søger hus eller lejlighed i vores område – vær opmærksom på, hvis
der er muligheder, som vi kan videregive til de søgende.
• Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 4. marts 2020 hos Poul E. Der afholdes FUmøde hos Knud den 26. februar.
Referent: Henning Vilhelmsen, 29. januar 2020.

