Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening
Torsdag den 28. maj 2020 hos Knud Helles
Fraværende: Camilla, Poul L. og Gunver
1. Sidste mødereferat blev godkendt
2. Siden sidst
• De mange aflysninger og udsættelser har givet enkelte tilkendegivelser, men for alle vore
arrangementer er der givet orientering til offentligheden ved opslag og på facebook.
• Kontingentopkrævning er kun gennemført for Eskærvej, Troense Strandvej og
Tjørnevænget. Der var enighed om, at man nu kan tillade sig at banke på hos
medlemmerne og se at få kontingenterne indbetalt i løbet af juni måned.
• Svendborg kommune har ansat en ny byggesagsbehandler (arkitekt) til at varetage bl.a.
byggesagerne i Troense. Indtil hun er blevet introduceret til arbejdsområdet,
kommunikerer vi med Gerda Jul, en anden byggesagsbehandler.
• Svendborg kommune, Udvalget for Teknik & Erhverv, har fremlagt 4 forslag til hvordan
trafikreguleringen ved Valdemars Slot kan gennemføres. Administrationens indstilling af
forslag 4 er nu godkendt af udvalget. Det blev besluttet, at Beboerforeningen skal indsende
et høringssvar, som gør indsigelse mod det planlagte bomanlægs udformning og udseende
samt mod placeringen af det sydligste bomanlæg som stærkt skæmmende for det
bevaringsværdige kulturhistoriske miljø.
• Angående trafikprojekter i Troense har vi bedt om opsættelse af flere fartbegrænsningsskilte med 40 km/t. Endvidere har vi gjort opmærksom på mangel på fortov, specielt ved
det 90 graders sving på Slotsalleen overfor Eghavevej og fortov ved Kokbakken.
Kommunen har sendt sagen til høring ved Fyns Politi.
• Vedrørende Yduns Have er det nu endeligt fastslået, at kommunen ikke har ret til
inddragelse af et lokalplanlagt grønt område til bebyggelse. Landinspektører og jurister er
sat på sagen. Muligvis kan der blive tale om tilvejebringelse af en ny lokalplan.
• Byggeriet ved Gl. Nybyvej afventer stadigvæk byggetilladelser og godkendelse af
vejprojektet.
3. Byloppemarkedet
• Efter Anjas konferering med politiet gennemføres byloppemarkedet lørdag den 6. juni
(søndag er ikke med). Man skal stadigvæk være opmærksom på de gældende coronaregler. For de 3 udstillere, som havde ønsket opstilling ved Sognehuset, er der nu fundet
alternative steder til de 2.
4. Skt. Hans arrangement
• På grund af forsamlingsforbudet indskrænker vi os i første omgang til et børnearrangement
lidt tidligere på aftenen. Hvis forsamlingsforbudet skulle blive ophævet inden den 24. juni
vil vi såvidt muligt afholde normal bålfest, dog uden officiel taler. En i vor egen kreds kan
måske tiltræde uden særligt varsel.

5. Generalforsamlingen
• Det er for øjeblikket umuligt at sige, hvornår og hvor vi kan afholde generalforsamlingen.
Vi har bemærket andre foreningers måde at tackle problemet på, men finder det bedst at
afvente regeringens udmeldinger og håbe på, at en beslutning kan træffes på næste
bestyrelsesmøde.
6. Sognehuset
• Det forlyder fra pålidelig kilde, at Sognehuset ikke vil blive sat til salg de første par år.
Beboerforeningens opgave er derfor indtil videre at informere Troense-boerne om sagen
og forsøge at gøde jorden for eventuelle initiativer, som kan sikre, at bygningen fortsat kan
være til nytte for os alle i Troense.
7. Ridecenter på Valdemars Slot
• Der er planer om, at Valdemars Slot skal overtage Broholms aktiviteter som hestecenter.
Foreløbig er der indhentet dispensation for kystbyggelinien hos Kystdirektoratet til anlæg
af 3 ridebaner og udvidelse af en eksisterende bygning. Det er et stort projekt, som vil
medføre en del trafik, adgangs- og P-problemer, men også aktiviteter til opsætning og
nedtagning af tribuner m.m., hvilket naturligt bør kræve udarbejdelse af en lokalplan. Det
forlyder, at Nicolai Albinus er indstillet på at mødes med beboerne i Troense for at forklare
nærmere om omfang af og formål med projektet, hvilket vi opfatter som et positivt udspil
fra slottets side. Knud tager kontakt til Nicolai Albinus og aftaler det videre forløb.
8. Efterårets arrangementer
• Der er meget at vælge imellem: Som nævnt f.eks. et arrangement om Ridecenter
Valdemars Slot, foredrag med Peter Hesseldahl, Trankebar-foredrag med Knud Helles,
børnebingo, drageflyvning, sæbekassebilløb. Desuden er strandrensningen udskudt til
efteråret og Beboerinfo skal uddeles.
9. Eventuelt
• Keld mindede om, at vi på en eller anden måde skal anerkende indsatsen af de, som på
beboerforeningens opfordring har plantet et træ. Det må kunne kombineres med yderligere
”reklame” for sagen, evt. med et foto af overrækkelse af en form for præmie.
• Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Kasper den 19. august. Vi skal huske at tilbyde nye
emner til bestyrelsen at deltage i mødet (Mette, Mona ...).
Referent: Henning Vilhelmsen, 1. juni 2020.

