Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening
Onsdag den 19. august 2020 hos Kasper Elian
Fraværende: Camilla, Poul L., Helle og Kim
0. Nyt bestyrelsesmedlem
◦ Der blev budt velkommen til Lars Frimann Nielsen, der indtræder i bestyrelsen som
repræsentant for Strandgade.
1. Sidste mødereferat blev godkendt
2. Siden sidst
• Knud har været til møde på Valdemars Slot efter invitation fra Nikolai Albinus. Nikolai
tilbyder at give Troense-borgere information om det projekterede ridecenter ved et
offentligt møde. Knud melder tilbage, at vi foreslår mødet afholdt en aften i perioden 21. -.
25. september. Mødet foregik i en positiv stemning. De kommende trafikreguleringer
angående færdslen igennem porthusene blev også diskuteret. Nikolai undrede sig over, at
så mange Troense-borgere var modstandere af en lukning for gennemkørsel, som efter
hans mening ville kunne dæmpe trafikken gennem Troense. (Høringssvar fra
Beboerforeningen og fra Valdemars Slot er vedlagt referatet).
• Svendborg kommune har ansat Xenia von Buchwald som sagsbehandler indenfor byggeri
og lokalplansager. I den anledning inviterede Knud og Jens i begyndelsen af juli hende til
et møde i Troense, hvor hun ikke havde været før. I mødet deltog Gerda Jul fra Byg. Sagen
om Troense Strandvej 70 med manglende åbning i bislaget blev diskuteret. Der er
tilsyneladende ikke overensstemmelse mellem sagens tekstindhold og bygningstegningerne. Det er utilfredsstillende, at sagen er godkendt, uden at man har set dette.
Gerda Jul forelagde en ansøgning om ny bebyggelse ved Gyden 5, som ikke kan
godkendes pga. bygningens placering og adgangsforholdene. Der blev også talt om
problemerne med overholdelse af boligpligt og træ-beplantning. Aftalt, at vi leverer en
ajourført liste til Xenia.
• Arkitekturrådet har opfordret til, at der udarbejdes en ny lokalplan for det påtænkte
ridecenter-projekt. Vi blev enige om, at også Beboerforeningen skulle opfordre kommunen
til at udarbejde en lokalplan i forbindelse med etablering af ridecenteret.
• Angående reparation af Strandgade har Svendborg kommune (Fusager og Seerup) afholdt
informationsmøde med Knud, Jens og Lars om problematik og løsninger. På den berørte
strækning fjernes hækken og erstattes af et lavt pælehegn. Langs stranden opsættes
såkaldte L-elementer for at forhindre udskridning af skrænten. Der tages hensyn til træerne
i videst muligt omfang. Der er afsat 4 uger til arbejdets gennemførelse i perioden
september til medio november.
3. Nedrivning af baghus ved Grønnegade 11
• Køberen af ejendommen ønsker baghuset nedrevet. Dette er i strid med bevaringsplanen.
Der er opført en tilbygning til det oprindelige baghus med bl. a. en anden taghældning. Vi
foreslår, at der gives tilladelse til fjernelse af tilbygningen, men at det oprindelige baghus
bevares.

4. Ansvar for udhængsskabet på Storms Hjørne
• Anja sørger for, at der holdes orden i Beboerforeningens opslags-område. Indkøb af
magneter bevilges.
5. Generalforsamlingen
• På grund af den ekstraordinære situation med Corona-problematikken og det efterhånden
fremskredne tidspunkt blev det besluttet at udskyde generalforsamlingen til marts 2021,
hvor forholdene forhåbentlig er blevet normale igen. Her aflægges formandens beretning
for både 2019 og 2020, og ligeledes forelægges regnskaberne for begge år.
6. Efterårets program
• Ingen tvivl om, at hverdagsspisning ønskes på programmet, men corona-situationen gør
det foreløbigt umuligt. Der mangler i øvrigt også folk til at stå for arrangementerne. Vi
besluttede, at Poul E. og Henning indtil videre tager sig af arrangementerne. Der er mange
ting, der skal løses, men med forbehold for bl. a. Corona, hotel-aftale og mødested vil vi
sigte på, at første hverdagsspisning afholdes den 18. november.
• Vi planlægger Trankebar-foredrag med Knud den 11. november i samarbejde med
Bådelauget.
• Info-møde om ridecenter-projektet, se under punkt 2 ovenfor.
• Sæbekassebil-væddeløb udskydes til søndagen efter byloppemarkedet næste år.
• Drage-bygning og -flyvning vil blive afholdt den 18. oktober.
• Afholdelse af børnebingo venter til foråret 2021.
• Strandrensning foregår den 19. september. Mødested ved lodshuset kl. 10. Gunver og Keld
sørger for samordning med Bert Wiklund (Naturfredningsforeningen).
• Pæreskuderne kommer ikke til at sejle i år pga. corona-situationen. I stedet vil der
muligvis kunne afvikles et alternativt arrangement den 10. oktober med æblesalg fra boder
i lighed med By-loppemarkedet.
• Juletræet tændes den 29. november. Poul E., Knud og Henning sørger for arrangementet i
lighed med de tidligere år.
7. Renovering af Troense Torv
• Vi besluttede at anskaffe en blomsterkumme og bede Vej &Park om et ekstra bord/bænksæt. Vi beder kommunen om at opsætte et Tåsinge-kort på den ene side af den eksisterende
opslagstavle og et Troense-kort på den anden side. Vedligeholdelse af blomsterkummen
skal varetages af Storms Hjørne.
8. Renovations-ordningen
• Vand&Affald har tidligere tilbudt at holde informationsmøder lokalt. Jens undersøger, om
tilbudet stadig står ved magt. I givet fald tager vi gerne imod.
9. Beboerinfo
• Årets lokalnoter vil handle om Sognehuset og forsiden skal vise billed(er) af en eller anden
børneaktivitet
• Deadline for aflevering af stof er den 6. september og udbringning skal ske i weekenden
12. - 13. september
10. Eventuelt
• Der er årsmøde i foreningen By&Land. Det foregår i Svendborg. Anja og Jens deltager i
(nogle af) mødeaktiviteterne. Foreningen afholder udgifterne.
• Medlemsoversigt med kontingentindbetalinger ønskes. (Når Camilla har tid).
• Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Anja den 5. oktober kl. 19 og FU-møde hos Knud
den 29. september kl. 16.
Referent: Henning Vilhelmsen, 3. september 2020.

