
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Referat af Generalforsamlingen i  

Troense Beboerforening 2. sept. 2021 i Sognehuset. 
 

Der var fremmødt 30 beboere til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent:  

Lars Hansen blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning: 

Knud Helles aflagde beretning (se denne). 

 

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 

3) Aflæggelse af regnskab: 

I kasserens fravær fremlagde Jens Ladekarl regnskabet. 

Glædede sig over at medlemstallet var steget takket være en ihærdig indsats fra et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

  

 

4) Fastlæggelse af kontingent: 

Enighed om af fortsætte med et kontingent på kr. 50,-. 

 

5) Valgt til bestyrelsen:  

  1) Keld Bo Larsen - genvalgt for 1 år 

  2) Gunver Wind - valgt for 2 år 

  3) vakant 

  4) Kim Kaspersen - genvalgt for 2 år 

  5) Kasper Elian - genvalgt for 2 år 

  6) vakant 

  7) Anja Harden - genvalgt for 1 år 

  8) Lars Frimann Nielsen - valgt for 2 år  

  9) Jens Ladekarl – genvalgt for 2 år 

10) Knud Helles - genvalgt for 1 år 

11) vakant 

12) Poul Laursen – genvalgt for 1 år 

13) Henning Vilhelmsen - genvalgt for 1 år 

14) Merete Lehmkuhl - valgt for 2 år 

 



Under punktet kom der et spørgsmål fra salen, som gik på, om det kun er beboerne i 

de enkelte områder, der kan stemme ved valg af vejrepræsentanter. Dirigenten 

svarede, at han ikke kunne huske, at der har været kampvalg i forbindelse med disse 

valg, men hvis situationen opstod, var det hans holdning, at alle fremmødte på 

generalforsamlingen ville have stemmeret, uanset hvor de kom fra i Troense. 

Konklusionen blev, at bestyrelsen blev bedt om at vurdere, om der er grundlag for en 

vedtægtsændring, der præciserer dette forhold. 

 

6) Valg af formand:  

Anja Dam Harden blev valgt til ny formand. 

Anja takkede Knud for 40 års ihærdig indsats som formand for foreningen. Overrakte 

blomster og gave i form at en akvarel af hans hus på Grønnegade. 

Herefter en præsentation af sig selv, med byggeprojekter og engagement i de sociale 

aktiviteter. Udtrykte stor interesse for at fortsætte foreningens bevaringsbestræbelser 

af Troenses bebyggelse og fremme forståelsen for stedets kulturhistoriske værdier. 

 

Lars Hansen holdt ligeledes en tale for Knud og optegnede historiske milepæle og 

projekter som han har været foregangsmand for. Fremhævende den respekt som 

foreningen har opbygget overfor myndighederne, takket være Knuds mangeårige 

saglige tilgang til sagerne. 

 

Jens Ladekarl hold også tale og omtalte flere af Knuds andre interesser bl.a. 

rejselederopgaver til Rom og Grækenland, samt hans engagement i foreningen 

Trankebar. Overrakte en gave i form af en flaske gin fra denne eksotiske lokalitet. 

  

 Knud modtog forsamlingens stående applaus samt et trefoldigt leve plus ”det lange”. 

 

7) Valg af 2 revisorer: 

Erik Flygenring Christensen - blev genvalgt. 

Erik Dahl - blev genvalgt 

   

8) Indkomne forslag: 

 Ingen forslag 

 

9) Eventuelt: 

Der spørges til Troense Torv, hvortil det oplystes at en gruppe arbejder med en 

forbedring af torvets indretning med bænke og flisebelægning, så det kommer til at 

fremstå som et smukt og anvendeligt byrum. 

 

Vedrørende sommerhuse oplyses, at der er dialog med kommunen om at overholde 

lokalplanens bestemmelser om at: ”boligbebyggelse må kun anvendes til helårsbolig”. 

 

 

 

Referent:  

Keld Bo Larsen  

 

 

 

Dirigent: 

Lars Hansen 

 


