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Fraværende: Keld, Camilla, Kasper

1. Siden sidst
• Strandrensning blev gennemført den 18. april med deltagelse af ca. 25 mennesker. Også 

børnefamilier deltog. 'Udbyttet' blev ca. 55 kg., som Poul E. afleverede på genbrugsplad-
sen.

• Indsigelsen mod de nye vejnavneskilte i Troense har givet positivt resultat. Svendborg 
kommune søger nu en virksomhed, som kan producere støbte vejnavneskilte.

• Skilte til højdevarsling ved Valdemars Slot forventes opsat inden turistsæsonen går i gang. 
Anlæggenes positioner er foreløbig markeret med træpæle. Angående hastighedsdæmpen-
de foranstaltninger vil vi foreslå, at der på strategiske steder nord og syd for slottet og på 
Strandgade/Slotsalleen gennem Troense etableres en gummivulst på tværs af kørebanen, 
jfr. nylig etableret vulst ved Tåsingehallen eller genbrugspladsen i Svendborg.

• Trafikafviklingen ved Valdemars Slot er blevet diskuteret med kommunen. Der vil blive 
fortaget nye trafiktællinger i løbet af sommeren. Der er fortsat ingen planer om etablering 
af egentlig vendeplads nord for slottet, men vending kan foretages i indkørslen til Lille 
Kærstrup. Vi må forvente, at der sættes blomster i de mange blomsterkasser på vejen 
igennem slotsgården.

• Der har været afholdt en række møder om Troense Torv og processen kører fortsat. Som 
noget nyt er financierings-muligheden gennem det påtænkte lokalråd kommet på banen. 
Uanset dette er fondssøgning stadig aktuel og private donationer kan også komme på tale. 
Måske også bidrag fra Pæreskude-projektet.

2. Filmprojektet
• Vi trækker os fra projektet med begrundelse i at vi p.t. ikke har brug for at øge tilflytter-

interessen. Desuden ønsker vi ikke at fremstå som initiativtager til projektet, som skulle 
financieres ved annonce-tegning fra lokale virksomheder.

3. Slotsalleen 26
• Ifølge Svendborg kommune har der været uformel forespørgsel fra bygherre, men kviste er

opsat og facadevinduer skiftet uden byggetilladelse. Vi har givet udtryk for, at vi mener, at 
de opsatte kviste og de isatte vinduer ikke overholder bestemmelserne i bevaringsplanen.

4. Skrænten ved Strandgade
• Svendborg kommune ønsker os med på råd om den nye beplantning. Det er planen at 

rydde brombærkrattet og beplante med nøjsomme, hjemmehørende urter samt hvidtjørn og
havtjørn, der holdes passende nede. Anja, Jens, Lars og Gunver mødes med repræsentanter
for kommunen.

5. Vedligeholdelse af bænke
• Bænkene efterses og vedligeholdes i fornødent omfang af Poul E. i næste uge. Jens skaffer

de nødvendige materialer til udførelse af arbejdet.



6. Byloppemarked
• Der er allerede annonceret på facebook og der er bestilt et stort banner, som opsættes ved 

Rema1000 i Sundhøj. Anja får en notits i Ugeavisen og i Fyns Amts Avis. Keld laver 
løbesedler til omdeling snarest muligt. Som kuriosum kan det nævnes, at byloppemarkedet
er genstand for interesse for også udenbys journalister, som henvender sig.

7. Skt. Hans
• Jens kontakter mulige talere. Keld sørger for bål og fremstilling af sangblade. Henning 

sørger for øl/vin/vand. Musikledsagelse som sædvanlig af Erik, Poul og Henning.
8. Lokalråd for Vindeby/Troense

• Der afholdes stiftende møde den 16. august kl. 19.30 i Stakladen i Gl. Nyby. Vi opfordrer 
til at Beboerforeningen repræsenteres ved et par bestyrelsesmedlemmer, men der er 
naturligvis åbent for alle til individuel deltagelse i opbygningen af rådets organisation og 
det videre arbejde med fordeling af midler til projekter i området.

9.  Strandgade 50
• Et bådehus er øjensynligt renoveret med opholdsrum og køkken. Der har tidligere været 

forespurgt om mulighed for at oprette selvstændig bolig, men dette blev nægtet af 
kommunen for ca. 15 år siden. Dette må stadig være gældende. Vi følger fortsat udviklin-
gen.

10. Generalforsamling
• Generalforsamlingen afholdes den 2. september 2021. Anja og Knud laver en 

sammenskrivning af indkaldelsen til generalforsamling og opkrævning af kontingent. 
Denne uddeles inden Skt. Hans. Gaderepræsentanterne beslutter selv, hvorledes den 
egentlige opkrævning skal foretages. F.eks kan det ske under uddelingen af skrivelsen eller
det kan ske ved at aflevere skrivelsen vedhæftet et uudfyldt medlemskort i folks postkasse.
Inden generalforsamlingen uddeles så det sædvanlige skrift med tid og sted, valg til 
bestyrelsen og regnskabsaflæggelse. Efter corona-forvirringen må alle anses som værende 
på valg. Det bør forsøges at vælge halvdelen af bestyrelsen for eet år og halvdelen for to år
af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

11. Eventuelt samt fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde og FU-møde
• Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 11. august i biblioteket på Mærskgården og 

FU-mødet afholdes hos Knud den 5. august kl. 15.30 (bemærk venligst tidspunktet). 
Endvidere afholdes der traditionen tro et bestyrelsesmøde den 27. august med formandens 
beretning som eneste punkt på dagsordenen, hvorefter der afsluttes med bestyrelsesmid-
dagen.

Referent: Henning Vilhelmsen, 13. juni 2021.


