
 

  

 

 

  

 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening 
Torsdag den 30. september 2021 hos Anja 

 

Fraværende: Gunver, Poul og Henning 

 

1. Godkendelse af referat fra den 2. september 2021 

• Referatet fra Generalforsamlingen er allerede godkendt af dirigenten. 

 

2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer 

• Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Merete Lehmkuhl. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

• Næstformand Jens Ladekarl 

• Kasserer Knud Helles 

• Sekretær Henning Vilhelmsen 

• Formand Anja Dam Harden er valg på generalforsamlingen 

• Disse udgør Forretningsudvalget tillige med Merete Lehmkuhl 

• Camilla Silfverberg fungerer desuden som forretningsfører 

 

4. Gennemgang af foreningens forretningsorden 

• Forretningsordenen blev godkendt uden ændringer (vedhæftet som bilag) 

 

5. Siden sidst 

• Ved første møde i Lokalråd Tåsinge Nord, deltog Jens og Anja. Der påtænkes dannelse 

af en bestyrelse med udarbejdelse af vedtægter. 16 deltog, hvoraf der var 6 fra Troense. 

• Møde vedr. beplantning af skrænten langs Strandgade med Peter Møller fra Kommunen. 

Der tilstræbes en høj biodiversitet og gerne fokus på at plante flere træer. Afventer plan 

fra Kommunen. 

• Det væltede træ i Mølledammen er nu fjernet ved en fælles indsats af beboerne. 

• Ny bænk ved Lodsstranden er opsat i god forståelse med stedets lejer. 

• Kohavestien er i to omgange blevet ryddet og gjort passabel. Der opfordres til flittigt at 

benytte stien så den ikke gror til. 

• Nyt flot egetræ ved Troense Strandvej 30A er plantet og præmieret med kr. 500,- 

• Beboerinfo for efteråret 2021 er omdelt. Der ønskes et større oplag næste gang (700 stk), 

samt rundsendt i elektronisk form. 

• Tilflytter-folder er under udarbejdelse i samarbejde med øvrige foreninger i Troense. Vil 

udkomme i 16 sider i god kvalitet. 

 

6. Generalforsamling 

• Udvalg nedsat til gennemgang/opdatering af vedtægterne, især mhp. en ny og mere klar 

formulering om stemmeret ved valg af gaderepræsentanter.  

Udvalg består af Knud, Lars og Merete. 

 

 



7. Troense Torv 

• Der er modtaget støtte fra Nordea på 20.000,- kr til renovering af Troense Torv. 

Beboerforeningen kan desuden støtte med op til kr. 6.000,- til indkøb af 

blomsterkummer. Udvalget arbejder videre med projektet. 

 

8. Oversigt over verserende sager 

• Helårsbeboelse: der tages kontakt til kommunen for afklaring af hvilke huse der har 

status af sommerhuse. Herefter henvendelse til kommunen for opfølgning på hvorledes 

sagsbehandlingen forløber. 

• Beplantning: Der udarbejdes liste over manglede træer til næste møde, for efterfølgende 

henvendelse til Kommunen. Forslag til at indføre ”træets år” for at sætte ekstra fokus på 

beplantningen. 

• Beboet baghus: Henvendelse til kommunen om indretning og beboelse af baghus. 

• Trafik: afventer kommunens udspil vedr. trafikregulerende foranstaltninger. 

 

9. Kommende arrangementer 

• Pæreskude-arrangementet: opgaverne er uddelegeret. Der rundsendes plakater og 

løbesedler til alle. 

• Sæbekasseløb: afholdes lørdag den 2. oktober kl. 10.00 i Grønnegade 

• Musik for børn: der arbejdes med ideen om et musikarrangement for børn. 

• Fællesspisning: Merete vil gerne medvirke til at få genopstartet projektet og tager 

kontakt til de øvrige.  

 

10. Eventuelt samt fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde og FU-møde 

Næste bestyrelsesmøde den 27. oktober kl. 19 hos Lars og FU-møde hos Anja, den 20. 

okt. kl. 16.00. 

 

• Eghaven er omfattet af deres egen lokalplan, der har bestemmelser om bygningers 

placering. 

• Parkering i Grønnegade: mulighed for at ansøge om midlertidig parkeringsforbud 

i den ene vejside ved afholdelse af større havearrangementer. 

• Præstealléen: er vanskelig at passere for busser - forslag til at etablere 

gennemkørselsforbud for busser. 

 

 

 

Referat: Keld Bo 


