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Troense Beboerforenings forretningsudvalg holdt møde hos Knud Helles den 9. februar 2021.
Corona-restriktionerne er for øjeblikket gældende indtil 28. februar. Denne orientering udsen-
des 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 forretningsudvalget 
senest den 14. februar. (Hvis restriktionerne imod forventning skulle blive hævet den 28. 
februar, indkaldes hurtigst muligt til et ordinært bestyrelsesmøde)

1. Sidste orientering (22. januar 2021)
• Orienteringen har ikke affødt kommentarer, hvorfor den betragtes som godkendt.

2. Siden sidst
• Knud har sendt TrB's indsigelse mod udskiftningen af vejnavne-skiltene i bevaringsområ-

det til kommunen og til medlemmerne af teknisk udvalg. Udvalget har besluttet, at udskift-
ning af skiltene i områder med bevarende lokalplaner skal ske under hensyntagen hertil.

• TrB høringssvar om de trafikale foranstaltninger ved Valdemars Slot er indsendt til 
kommunen den 27. januar.

• Beboerinfo er uddelt i weekenden 6 – 7. februar.
• TrB har truffet aftale med kommunen om møde vedrørende beplantning på skrænten langs 

Strandgade, når corona situationen tillader det.
• TrB har modtaget en aftaleformular, som vi accepterer – se vedhæftede kopi af mail til 

jeres orientering.
• TrB har modtaget nye tegninger vedrørende Grønnegade 11. Men vi fastholder 

indsigelsen, som blev udsendt med sidste orientering.
• Anja orienterede om planerne for Troense Torv. Der har været afholdt møde mellem 

Storms Hjørne og TrB. De foreslåede planløsning med bilag vedhæftes til orientering.

3. Generalforsamling og medlemskontingent
• Vi forventer at uddele indkaldelse til generalforsamling vedlagt en A5-side med oplysning 

om indbetaling af kontingent for 2021. Uddeling planlægges til at ske senest den 14. 
marts, hvis der ikke i mellemtiden er kommet nye corona-restriktioner.

4. Næste bestyrelsesmøde
• Næste FU-møde afholdes den 2. marts kl. 16 hos Knud.

Referent: Henning Vilhelmsen, 10. februar 2021.


