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Fraværende: Camilla, Poul E. og Gunver (delvis)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. maj
• Referatet blev godkendt.

2. Siden sidst
• Byloppemarkedet blev gennemført med god tilslutning og god stemning blandt deltagerne.
• Som noget nyt blev der afholdt St. hans arrangement for børn(efamilier) med kæmpe 

succes. 100 børn samledes omkring et minibål og der blev bagt snobrød. Voksenarrange-
mentet var også velbesøgt med 116 gæster. Taleren, Hanne Ringgård Møller, leverede 
varen, men der var problemer med at høre hende. Til næste år må der sørges for mikrofon 
og højttaler.

• Ifølge Svendborg kommune er produktionen af vejnavneskilte i gang. Der regnes med 
levering af nye vejnavneskilte inden årets udgang.

• Svendborg kommune har nu givet byggetilladelse til det igangværende byggeri på 
Slotsalleen 26.

• Angående beplantningen af skrænten fra Badstuen til Landingen afholdes der møde med 
Svendborg kommune den 9. september. Anja, Lars, Jens og Gunver deltager.

• Anlæg af vejbump på Strandgade og Slotsalleen er nu optaget på kommunens projektplan. 
Der er dog ikke sat dato på, men det forventes at ske indenfor et par år.

3. Oprettelse af lokalråd for Troense/Vindeby
• Der afholdes indledende møde i Stakladen den 16. august kl. 19.30. Det blev aftalt, at del-

tagende bestyrelsesmedlemmer fra Beboerforeningen ikke skal præsentere sig som repræ-
sentanter for Beboerforeningen, men kun repræsentere sig selv indtil videre.

4. Væltet træ ved Mølledammen
• Pga. den nuværende situation med Valdemars Slot tilbyder de lokale beboere at skære 

træet op, hvis det kan trækkes op med traktor, som Beboerforeningen i givet fald betaler.
5. Sponsorat for nyt bord/bænkesæt ved Lodsstranden

• En privat sponsor tilbyder et nyt bord/bænkesæt mod vores tilladelse til at opsætte et 
mindeskilt for sin far på en af Beboerforeningens bænke ved Badstuestien, hvor faren til-
bragte mange timer før sin død. Efter en til tider ophedet diskussion blev det bestemt, at 
sponsoren må opsætte et 3x15 cm skilt på den ønskede bænk, og vi meddeler ham, hvad vi
ønsker opsat på Lodsstranden. Keld er tovholder.

6. Efterårsarrangementer 2021
• Pæreskudearrangementet afholdes 15-16. oktober. Iøvrigt udgives Æbleavisen ikke i år, 

idet det er blevet for dyrt ifølge Tåsinge Turistinfo.
• Fællesspisningen er løbet ind i problemer. Hotel Troense har fået en klage over den nye 

belysning på facaden, som ejeren i første omgang tilskrev Beboerforeningen. Knud har 
sørget for at genoprette det gode forhold til ejeren og meldt hus forbi. Mere konkret er der 
også problemer med leverings-kapaciteten, men hun vil give endelig besked i september, 
når turistsæsonen er afsluttet. Næste problem er, at vore to hjælpere ved afviklingen af 



servering/buffet ikke ved om de vil fortsætte i jobbet, da de føler sig usikre på om det i det 
hele taget er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre arrangementet som tidligere. Vi 
håber, problemerne kan løses, således at fællesspisning kan gennemføres fra oktober.

• Vi genfremsætter forslag om foredrag i november med Peter Hesseldahl. Jens tager 
kontakt til foredragsholderen.

• Juletræstænding skal ske den 28. november. Arrangeres i lighed med de foregående år, dog
skal der indkøbes ny lyskæde og eventuelt også en julestjerne til trætoppen.

• Vi satser på børnearrangement den 2. oktober med sæbekassebil-væddeløb. Mere info 
senere. De nuværende tovholdere for børnearrangementer ønsker flere med i arbejdet, 
både med håb om flere gode ideer, men også hjælp til afholdelse af aktiviteterne – der er jo
efterhånden flyttet mange børnefamilier til Troenseområdet. Der kunne måske blive tale 
om samarbejde med Bådelauget om aktiviter ved Bådelaugshuset.

7. Beboerinfo
• Den kulturhistoriske note til efterårsudgivelsen bliver en fortælling om giganttræet ved 

Kohavestien. En anden (fremtidig) mulighed kunne være en fortælling om det flotte hus, 
hvor Troense Strandvej svinger mod syd.

• Der var enighed om, at det er en god ide at genindføre punktet 'Siden sidst' i Beboerinfo.
• Deadline for indhold og korrekturlæsning er den 11. september. Deadline for uddeling er 

søndag den 19. september.
8. Generalforsamling den 2. september kl. 19.30 i Sognehuset

• Regnskabsaflæggelse for 2019 og 2020. Vi har hævet medlemstallet og forøget 
foreningens bankindestående. Det blev vedtaget, at der for 2021 bevilges et rammebeløb 
på op til 5000 kr til gennemførelse af arrangementer for børn(efamilier).

• Bestyrelsen foreslår Lars Hansen til dirigent for generalforsamlingen.
• Valg til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg: Keld, Gunver, 

Kim, Kasper, Camilla, Anja, Lars, Jens og Knud. Henning er villig til genvalg  for et år. 
Helle, Poul L. og Poul E. er ikke villige til genvalg.

• Valg af formand – bestyrelsen foreslår Anja.
• Deadline for uddeling af indkaldelse til generalforsamling med medfølgende 2020-regn- 

skab er søndag den 22. august.
• Sognehuset er bestilt, Poul L. tager sig af opstilling af borde/stole samt computer og 

projektor, Knud sørger for øl/vand og Keld fremstiller  og opsætter plakat
9.  Årsberetning og bestyrelsesmiddag

• Det har ikke været muligt at kæde de to ting sammen som vi plejer. Derfor bliver der 
afholdt et særligt møde til gennemgang af årsberetningen den 30. august kl. 19 hos 
Henning, Troense Strandvej 66. Bestyrelsesmiddagen afholdes den 2. oktober kl. 18 hos 
Anja, Strandgade 63. Jens fremskaffer mad og vin. Anja sørger for lækkerier fra Wendorf.

10. Eventuelt
• Beboerforeningen udbetaler 500 kr i tilskud til nyplantning af et egetræ i gården ved 

Troense Strandvej 30A i henhold til ejerens spørgsmål om dette. I den forbindelse beder vi 
om tilladelse til at fotografere træ og ejer(e) til brug for info-materiale.

• Kohavestien er ved at gro til med brændenælder og brombær. Keld og Henning forsøger at
afhjælpe situationen med håndredskaber, da situationen omkring Valdemars Slot er 
uafklaret.

Referent: Henning Vilhelmsen, 25. august 2021.


