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Troense Beboerforenings forretningsudvalg holdt møde hos Knud Helles den 21. januar 2021.
Pga. corona-restriktionerne som for øjeblikket er gældende indtil 7. februar er det ikke muligt
at afholde årets første ordinære bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget har derfor truffet nød-
vendige dispositioner uden den sædvanlige forelæggelse for den samlede bestyrelse. Denne
orientering udsendes som en erstatning for et egentligt bestyrelsesmøde, og vi håber I alle vil 
udvise forståelse for dette. Samtidig tilskynder vi alle til at fremsende evt. kommentarer til for-
retningsudvalget senest den 26. januar.

1. Sidste mødereferat (18. november 2020) foreligger og forventes godkendt senere

2. Siden sidst
• Det har ikke været muligt at gennemføre planlægningsmøder angående Troense Torv pga.

corona-situationen, men de tages op snarest muligt.
• Angivelse af de (manglende) bevaringsværdige træer er endnu ikke forelagt kommunen.
• Listen med formodet manglende overholdelse af bopælspligten er endnu ikke forelagt 

kommunen.
• Kommunen har tidligere (2012) afslået en henvendelse fra Beboerforeningen om skiltning 

ved Kohavestien efter nej fra Valdemars Slot. Derfor vil forretningsudvalget nu forsøge ad 
anden vej at få vort ønske gennemført. (Sekretariatet for Naturturisme)

3. Beboerinfo - forårsaktiviteter
• Forsiden af Beboerinfo vil denne gang vise noget om vinterbadning, og bagsidens aktuelle 

emne bliver Ganse-kilden ved Valdemars Slot.
• Der indsættes forklarende tekst om gående færdsel og parkeringsbestemmelser i områder 

med 2-i-een vejstrækninger i Troense.
• Foreningens generalforsamling planlægges – med alle tænkelige forbehold – til afholdelse 

den 23. marts kl. 19.30 i Sognehuset.
• Strandrensning vil foregå søndag den 18. april kl. 10. Mødested ved Lodshuset.
• Byloppemarked afholdes som sædvanlig lørdag den 5. juni.
• Yderligere forslag fra bestyrelsesmedlemmer er velkomne, men senest den 26. januar.
• Der regnes foreløbig med omdeling af Beboerinfo i weekenden 6-7. februar, men for en 

sikkerheds skyld kommer der nærmere besked om, hvornår materialet er klar.

4. Trafikregulering gennem Valdemars Slots portbygninger
• Udkast til Beboerforeningens høringssvar vedlægges.

5. Udskiftning af skilte
• Der vedlægges udkast til Beboerforeningens henvendelse til Svendborg kommune om 

vejnavneskilte og vejviserskilte i den gamle del af Troense i forbindelse med de 
annoncerede planer om fremtidig løbende udskiftning af eksisterende skilte.



6. Markedsføring af Troense
• Beboerforeningen har modtaget tilbud på gratis fremstilling af informationsmateriale om 

Troense til oplægning på internettet. Se på materialet med eksempler fra andre  byer og 
meld tilbage om I synes, vi skal tage imod tilbudet. Materialet udsendes på særlig mail.

7. Grønnegade 11
• Forretningsudvalget har reageret på kommunens henvendelse. Til jeres orientering vedlæg-

ges Beboerforeningens svarbrev til kommunen og relevant materiale til belysning af sagen.

8. Renovering af Strandgade
• Svendborg kommune har inviteret til møde om udførelse af skræntbeplantning. Anja 

sørger for positiv tilbagemelding om vores deltagelse i et sådant møde.

9. Medlems- og kontingentforhold
• Det er nødvendigt at begynde på en gennemgribende diskussion – ikke mindst med 

henblik på en aflastning af Camilla. Vi søger en person, som kan stå for medlemsregi- 
streringen. Desuden skal det overvejes, hvorledes opkrævning af kontingent skal foregå 
fremadrettet. Helt konkret skal der bestilles nye medlemskort.

10.Kommuneplan 2021 - 2033
• Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at gøre sig bekendt med den nye kommuneplan og 

fremkomme med eventuelle kommentarer om Troense-forhold.

11.Næste bestyrelsesmøde
• Corona-restriktionerne er p.t. i kraft indtil den 7. februar. Når situationen herefter er kendt,

udmeldes en dato hvis muligt. FU-møde afholdes dog den 9. februar kl. 16 hos Knud.

Referent: Henning Vilhelmsen, 22. januar 2021.


