Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening
Mandag den 5.oktober 2020 hos Anja Harden
Fraværende: Camilla, Jens
1. Sidste mødereferat (19. august 2020) blev godkendt
2. Siden sidst
• Knud har forelagt Nikolai Albinus vores datoforslag til møde med beboere i Troense, hvor
han kunne informere om slottets projekterede aktiviteter. Det har ikke været muligt for
Nikolai at indpasse datoerne i sin kalender. Knud kontakter Nikolai og foreslår at han
(Nikolai) vender tilbage med et datoforslag i foråret 2021.
• Beboerforeningens anmodning om udarbejdelse af en lokalplan ved Valdemars Slot er
sendt til Svendborg kommune, Byg/Plan/Erhverv, Lone Mikkelsen. Der kan dog ikke
foretages noget, før der foreligger konkrete projektplaner.
• Pæreskude-arrangementet er aflyst, idet anløb til skibsbroen i Svendborg samt æblesalg fra
bådene og på kajen ikke kan gennemføres pga. corona-reglerne.
• Drageflyvnings-arrangementet er ligeledes aflyst pga. corona-reglerne.
• Strandrensningen blev gennemført med ca. 10 voksne og 3 børn. Affaldsmængden var
mindre end normalt, hvilket er positivt.
• Beboerinfo er uddelt i hele området af gaderepræsentanterne.
• Fsa. inspektion af vejforholdene i Troense har Anja og Knud igen kontaktet Svendborg
kommune, Vejafdelingen, Ali. Beskeden er, at vejforholdene på den sydlige del af Tåsinge
har højere prioritet. Kommunen henviser i øvrigt til, at politiet af færdselsmæssige hensyn
ikke er indstillet på at godkende vore forslag om anlæg af fortove på et par kritiske steder
(”vejene er for smalle”).
• Som planlagt udføres et større reparationsarbejde for en del af Strandgade i uge 41 og 4
uger frem. Beboerforeningen har efter anmodning fra Vejafdelingen sørget for skriftlig
information til de berørte ejendomsejere langs arbejdsstrækningen.
• Vand & Affald gennemfører p.t. informationsmøder om den nye renovationsordning, bl.a.
ved Mærskgården og ved REMA1000 i Sundhøj.
• Forholdene omkring indretning af ny beboelse bag Strandgade 50 undersøges for øjeblikket. Sagen er mere kompliceret end som så, idet der findes ældre afgørelser om benyttelse
af den eksisterende bygning, som først kræver en nøjere gennemgang.
3. Æblemarked den 10. oktober
• Som alternativ til det aflyste pæreskude-arrangement afholdes der et æblemarked i
Troense, nok mest koncentreret omkring Grønnegade. Men over hele øen afholdes
æblearrangementer i løbet af uge 42, jfr. den udkomne Æbleavis.
4. Trankebar-foredrag den 11. november
• Bådelaugshuset er booket til arrangementet og Anja sørger for, at information lægges op
på hjemmesiden og på facebook. Interesserede skal tilmelde sig til Knud via sms eller
mail. Når det maksimale deltagerantal nås, informeres om, at der herefter er lukket for
tilmelding. Poul E. og Poul L. finder efter opmåling frem til det maksimale antal tilhørere.
Det vil ikke være muligt at købe øl/vand under foredragets afholdelse.

5. Troense Torv
• Som det ses, er der allerede kommet nye bord/bænkesæt på arealet. Anbringelse af blomsterkummer og/eller anden mulig udsmykning skal vurderes nærmere, bl. a. fordi arealet
ligger hen som et offentligt vejareal med deraf følgende særlige regler. Beboerforeningen
og Storms Hjørne sammensætter et 4-mands udvalg med henblik på at fremkomme med et
oplæg til at gøre arealet mere indbydende og velegnet som rasteplads for gående og cyklende gæster. Fra Beboerforeningen deltager Kim og Anja. Oplægget ønskes om muligt
gerne forelagt for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.
6. Inspektion af bevaringsværdige træer
• På baggrund af bevaringsplanens chekes den nuværende situation. Keld, Jens og Gunver
ser på sagen. Resultatet ønskes forelagt bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.
7. Overholdelse af bopælspligten
• Beboerforeningen har gentagne gange henledt Svendborg kommunes opmærksomhed på
problemer vedrørende manglende overholdelse af bevaringsplanens krav om
helårsbeboelse. Selvom der er en tendens til at behandlingen af problemet – om ikke
nedprioriteres – så i hvert fald udskydes gang på gang, skal Beboerforeningen fortsat
presse på for at sikre overensstemmelse mellem bevaringsplanens krav og de faktiske
forhold. Ved næste bestyrelsesmøde aflægger gaderepræsentanterne rapport om kendte
eller formodede ejendomme i deres områder, hvor dette ikke er tilfældet.
8. Vej- og trafikproblemer på Gl. Nybyvej
• Kasper følger hele tiden op på sagen, men det er vanskeligt at få konkrete udmeldinger. Gl.
Nybyvej er på den såkaldte prioriteringsliste, men står ikke øverst. Kommunen har
allerede meldt ud, at der skal etableres fortov på strækningen, men vil altså ikke oplyse et
konkret tidspunkt for arbejdets udførelse.
9. Eventuelt samt næste bestyrelsesmøde
• Uddeling af By & Land fandt sted.
• Angående Grønnegade 11 har vi endnu ikke fået reaktion på vores indlæg om delvis
nedrivning af baghuset.
• Fsa. Gyden 5 fastholder forvaltningen, at udstykning ikke kan tillades.
• Åbent brev vedrørende Yduns Have blev diskuteret. Beboerforeningen støtter fortsat den
klagende lodsejer fuldt ud. Dog håber vi, at sagen kan ordnes uden indbringelse for
planklagenævnet.
• Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Lars Frimann, Strandgade 27 onsdag den 18. november kl. 19 og FU-møde hos Knud den 12. november kl. 16.
Referent: Henning Vilhelmsen, 27. oktober 2020.

