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Troense Beboerforenings forretningsudvalg holdt møde hos Knud Helles den 2. marts 2021. 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 forretnings-
udvalget senest den 11. marts. 

1. Sidste orientering (10. februar2021) 

• Orienteringen har ikke affødt kommentarer, hvorfor den betragtes som godkendt. 

2. Siden sidst 

• Byrådet har besluttet, at de gamle gadeskilte med relief skal bevares og dem, der er blevet 
udskiftet i Troense, vil blive sat op igen. 

• Resultatet af hastighedsmåling på Eskærvej sidste år har affødt, at der i Svendborg kommunes 
projektkatalog er foreslået 8-10 vejbump igennem Troense. Projektet kan forventes at blive udført
i 2022 eller 2023.

• Vedr. skrænten langs Strandgade, mellem Badstue-broen og Dampskibs-broen, har Svendborg 
kommune gjort sig tanker om at højne biodiversiteten i form af lokale urter og blomstrende 
træer/buske. Der vil, som sidst orienteret, blive afholdt et møde med repræsentanter fra 
Beboerforeningen og kommunen for at få TrB´s input til projektet, når corona situationen tillader 
det.

• Ang. samarbejde om filmprojekt om Troense er endelig aftale udsat, indtil der har været 
mulighed for at afholde et ordinært bestyrelsesmøde.

• Ang. renoveringsplaner for Troense Torv, i samarbejde med Storms Hjørne, vil der blive afholdt 
møde med Svendborg kommune den 11. marts.

3. Generalforsamling

Generalforsamling udskydes, indtil forsamlingsforbudet lempes i tilstrækkelig grad.

4. Kontingentopkrævning

Der fremstilles en løbeseddel til husstandsomdeling ang. udsættelse af generalforsamling. Løbe-
sedlen skal være omdelt senest den 13. - 14. marts. Kontingent vil blive opkrævet, når en dato for 
generalforsamling kan fastsættes. Meddelelse herom vil også fremgå af løbesedlen.

5. Arrangementer

”Forårsjagt” på Badstuen 15. Gunver og Kim tager initiativ til evt. afholdelse eller aflysning og 
lægger info på facebook.

6. Næste bestyrelsesmøde 

• Næste FU-møde afholdes den 8. april kl. 16 hos Knud.

Referent: Anja Dam Harden, 3. marts 2021.


