Orientering til bestyrelsen i Troense Beboerforening
Troense Beboerforenings forretningsudvalg holdt møde hos Knud Helles den 8. april 2021.
Da Corona-restriktionerne fortsat er i kraft, udsendes denne orientering som erstatning for et
egentligt bestyrelsesmøde. Vi håber, I alle vil udvise forståelse for dette. Samtidig tilskynder
vi alle til at fremsende evt. kommentarer til forretningsudvalget senest den 19. april.
1. Sidste orientering (2. marts 2021)
• Orienteringen har ikke affødt kommentarer, hvorfor den betragtes som godkendt.
2. Siden sidst
• 'Forårsjagt' (børnearrangement) er ikke afholdt – gennemføres måske senere.
• Vi afventer fortsat kommunens indbydelse til drøftelse af beplantning på skrænten ved
Strandgade.
• Møde har været afholdt angående Troense Torv med deltagelse af repræsentanter for TrB,
Storms Hjørne og kommunen. Man var stort set enige om, at det er en god plan. Dog
foreslås beplantning med hortensia erstattet med beplantning i store plantepotter.
Angående flytning af busskuret har der efter opslag om dette i busskuret været 1 henvendelse til udvalget.
• Angående Gl. Nybyvej har kommunens vejafdeling sammen med Kasper, Knud og
Camilla gået strækningen igennem fra de nye byggeområder frem til Eskærvej. Der
planlægges etablering af fortov i vestsiden af Gl. Nybyvej frem til og med svinget ved
Eskærvej. TrB ønsker dog stadigvæk også hastighedsdæmpende foranstaltninger
gennemført.
3. Generalforsamling
• Det er stadigvæk ikke muligt at afholde generalforsamlingen pga. corona-restriktionerne.
4. Skt. Hans-arrangement
• Arrangementet afholdes 23. juni kl. 21 på lodsstranden. Ved næste møde aftales nærmere
om bål, båltaler og sange. Kom meget gerne med forslag til båltaler til formanden.
5. Grønnegade 11
• Sagen er nu behandlet og afsluttet i kommunen. Kopi af de godkendte tegninger vedhæftes
til orientering.
6. Slotsalleen 26
• Bygherren har ansøgt om dispensation til opførelse af nye kviste (som faktisk allerede er
monteret ulovligt på bygningen).

7. Næste bestyrelsesmøde
• Næste bestyrelsesmøde forsøges afholdt udendørs for den samlede bestyrelse den 18. maj
kl. 18 hos Knud – bemærk tidspunktet. I tilfælde af dårligt vejr trækker vi indendørs, hvis
corona-restriktionerne tillader dette. FU-møde afholdes den 11. maj kl. 16 hos Knud.
Referent: Henning Vilhelmsen, 13. april 2021.

PS: Planlægning af biodiversitetsområder i Svendborg kommune
Kommunens afdeling for Natur og Miljø har udsendt deres indledende redegørelse for
kommunens planer til diverse interesserede parter. Jeg tænker, at den måske også kunne have
interesse for en eller flere af jer. Kopi vedhæftes til orientering.

