Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening
Onsdag den 4. marts 2020 hos Poul Ellehammer
Fraværende: Keld, Helle
1. Sidste mødereferat blev godkendt
2. Siden sidst
• Hverdagsspisning den 24. februar var et tilløbsstykke – også med børn. Der deltog 52
Troensebeboere i et vellykket arrangement.
• Omdeling af beboerinfo er foretaget som planlagt.
• Anja og Jens har deltaget i møde i Bjerreby forsamlingshus, hvor Svendborg kommune
orienterede om oprettelse af lokalråd for den sydlige del af øen (Tåsinge Syd) inklusiv
Bregninge. Kommunen opfordrer til, at interesserede borgere melder tilbage om deltagelse
i dette initiativ, som følges op med kommunale støttemidler på 100.000 kr. i 2 omgange.
Pengene er øremærket til etablering af lokalråd og igangsætning af projekter i
lokalområderne. Der må ikke være tale om politiske projekter og der gives heller ikke
penge til drift af igangsatte projekter. Vindeby/Troense-området afventer et tilsvarende
initiativ fra kommunens side. Oprettelse af lokalrådene er stadigvæk i startfasen, og
praktiske resultater forventes ikke før næste år. Indtil videre kan man via en App se et
eksempel på et fungerende lokalråd for Stenstrup/Lunde-området og få et indtryk af nogle
aktiviteter, som lokalrådene kan stå for.
• Svendborg kommune har nu ansat en ny medarbejder, som især skal fokusere på trafikale
problemstillinger, herunder sikkerheden for de bløde trafikanter. Beboerforeningen har
gjort opmærksom på problemer i Troense-området ved indlevering af fotos fra de steder,
hvor sikkerheden er mangelfuld eller ikke-eksisterende.
• Ejeren af Pilekrogen 19 har fået afslag på sin ansøgning til kommunen om isættelse af
sprossevinduer og oppudsning af bygningsfacaden.
• Ejeren af Troense Strandvej 62 har indgivet nyt forslag om udførelse af vinduesparti i ny
mellemgang. Forslaget forventes godkendt.
• Jacobsens Plads har fået nye ejere pr. 17. december 2019. Vi har ikke kendskab til nye
konkrete planer, men vi noterer os, at alle tinglyste indskrænkninger i brugen af
ejendommen stadigvæk er gældende.
3. Byggeriet ved Clara Friis Vej
• For de 28 boliger langs Grev Moltkes Vej er der åbenbart problemer med godkendelse af
projektplanerne. Såvidt vides, har Flexbolig indsendt reviderede projektplaner til
godkendelse i kommunen. Længere mod syd, hvor Eurodanhuse skal opføre 60 boliger,
synes der så småt at ske noget – entreprenørmaskinerne er netop gået i aktivitet.
4. Situationen i Yduns Have
• Beboerforeningen har indsendt skrivelse til kommunen indeholdende vores støtte til de af
beboerne anførte klager over ulovlig brug af areal fra det udlagte grønne område. Der er
netop i skrivende stund udmeldinger i dagspressen, som tyder på, at beboernes klage vil
blive taget til efterretning.

5. Generalforsamlingen den 31. marts
• Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på 50 kr. per person fastholdes.
• Vejrepræsentanterne bedes sikre sig, at navnelisterne ajourføres. Ændringer skal afleveres
snarest til Camilla.
• I det forløbne år er bestyrelsen suppleret med to nye medlemmer, Gunver Wind,
vejrepræsentant for Badstuen (erstatning for Ole B. Larsen, der er flyttet) og Kasper Elian,
vejrepræsentant for Gl. Nybyvej (overtagelse af vakant post). Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Gunver, Kasper, Anja, Jens, Poul L. og Poul E. De første fire er
villige til genvalg, hvorimod de to sidste ikke ønsker genvalg. Der er stadig to vakante
pladser i bestyrelsen for Thorseng m.v. og Strandgade m.v.
• Bestyrelsens forslag til kandidat til formandsposten aftales ved bestyrelsesmødet den
20.marts.
• Indkaldelsen til generalforsamlingen udarbejdes nu. Vejrepræsentanterne kan afhente
indkaldelsen hos Knud fra den 14. marts og sørge for uddeling af denne i rimelig tid før
generalforsamlingens afholdelse.
• Bestyrelsen vil foreslå Lars Hansen som dirigent. Praktisk arbejde med opsætning af stole
og borde tager Poul L. sig af, Henning sørger for forsyning med øl/vand og Gunver sørger
for papir og kuglepenne til brug ved eventuel afstemning.
6. Foredrag med Peter Hesseldahl den 24. marts
• Keld og Jens står for udarbejdelse og opsætning af plakat. Poul L. og Henning sørger for
henholdsvis stole/borde og forsyning af øl/vand.
7. Tilmelding til bestyrelsesmiddag 20. marts
• Følgende er tilmeldt: Knud, Poul L., Poul E., Gunver, Keld, Camilla, Kasper, Anja, Helle,
Kim og Jens. Henning kan ikke deltage.
8. Eventuelt
• Der blev givet grønt lys til indkøb af påskeæg mhp. afholdelsen af påskearrangementet den
5. april.
• Der blev talt om den nye ordning med affaldssortering. Vand & Affald vil gerne mødes
uformelt med beboerforeningens bestyrelse og diskutere eventuelle problemer.
• Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 20. marts 2020 hos Camilla.
Referent: Henning Vilhelmsen, 30. marts 2020.

