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Bestyrelsens beretning 

ved generalforsamlingen i Sognehuset 

tirsdag den 29. marts 2022 

 
Så er vi efter et par år i Coronaens tegn tilbage i normal gænge, i hvert fald hvad angår at holde 
generalforsamling i Troense Beboerforening i marts måned. Her står vi så igen, kun 6 måneder 
efter vi sidst holdt generalforsamling. Det er jo noget af en modsætning til den tid, der gik mellem 
de 2 foregående generalforsamlinger, som blev på 2½ år. 
 
Vi har siden den sidste generalforsamling d. 2. september til dags dato afholdt 5 
bestyrelsesmøder. Udover vores bestyrelsesmøde har der også været nedsat arbejdsgrupper med 
repræsentanter fra Troense Beboerforenings bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer fra de andre 
foreninger her i Troense, plus øvrige medlemmer. Disse arbejdsgrupper og udbyttet af dette 
samarbejde, vil jeg komme tilbage til senere i beretningen. 
 
For de tilstedeværende i aften, der ikke er helt så bekendt med, hvad det er Troense 
Beboerforenings formål er, kan jeg til dette sige.  
Bestyrelsens arbejde består både i at arbejde for at bevare vores områdes kulturhistoriske værdier 
for eftertiden og gennemføre sociale arrangementer. 
Ifølge vedtægterne skal foreningen være med til at fremme det sociale mellem beboerne, og 
ligeledes skal vi for selvsamme beboere tage hensyn til disses ønsker om udvikling af vores by, 
f.eks. i forhold til kontakt til myndighederne. Til dette vil jeg gerne knytte den kommentar, at jo 
flere medlemmer vi er, desto mere vægt har vores stemme som lokalsamfund. 
 
Først vil jeg fortælle om de projekter, som vi har arbejdet med, hvad angår byen og det 
kulturhistoriske. 
 
Troense torv: 
Som det fremgik af bestyrelsesberetningen fra september 2021, blev der startet en arbejdsgruppe 
op bestående af 2 repræsentanter fra henholdsvis vores bestyrelse og Storms Hjørnes bestyrelse. 
Formålet med projektet er at renovere og forskønne Troenses lille torv, så det fremstår som en 
attraktiv pause- og hvileplads til den voksende gruppe af ’bløde turister’, nemlig øhavs-vandrerne 
og -cyklisterne i den sydfynske region. Ligeledes kan det lille torv benyttes af Troenses egne 
beboere som et møde-/pausested, hvor man evt. også kan nyde sin kaffe, vand eller is købt i 
Storms Hjørne. Gruppen har udarbejdet en endelig planløsning for renoveringen af Troense Torv 
og igennem forløbet er der blevet afholdt møder med Svendborg kommune. Til finansiering af nye 
elementer til torvet har gruppen nu i alt kr. 26.000, - fra Nordea Fonden og Troense 
Beboerforening. Gruppen søger fortsat midler og vil ligge et projekt ind ved Lokalråd 
Svendborgsund. Planen er, at torvet er færdiggjort til juni og består af beskæring af træerne, ny 
småstensbelægning, ny skraldespand, nye bænke med ryglæn og blomsterkummer. Efterfølgende 
ønsker vi at kunne lave en cykelstation med pumpe og reparationsstander, dertil fortsætter vi med 
at søge midler. 
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Tilflytter folder: 
En anden arbejdsgruppe på tværs af foreninger i Troense, bestående af Troense Bådelaug, Storms 
Hjørne, Troense Beboerforening og Troense Kajakklub som tovholdere, har nu udarbejdet et 
udkast til en trykklar tilflytterfolder. Formålet med folderen er at oplyse nye tilflyttere om det 
foreningsliv, der er her i selve byen og omegn. Til denne folder er alle foreninger i Troense blevet 
kontaktet i forhold til at kunne få noget information med i folderen om deres forening. Folderen 
vil blive lavet i et mindre oplæg og uddeles til nye tilflyttere i byen. Ligeledes vil den også komme 
til at ligge elektronisk på hjemmesiden, så alle har mulighed for at læse den. Det vil være Troense 
Beboerforening, der afholder udgifterne til trykning. 
 
Bopælspligt: 
I løbet af efteråret har vi rettet henvendelse til kommunen i forbindelse med overholdelse af 
bopælspligten indenfor den gældende lokalplan 386 Troense. Det drejer sig om i alt 5 ejendomme. 
Vi ønsker, at Troense skal være et levende lokalsamfund og ikke trække i retning af at blive 
benyttet som sommerhusområde, og vi ønsker derfor, at reglen om helårsbeboelse opretholdes. 
Kommunen har påbegyndt sit arbejde med at afklare, om loven om bopælspligt overholdes, og de 
varetager hermed det videre forløb. Beboerforeningen vil holde sig opdateret omkring, hvordan 
processen skrider frem.  
 
Bevaringsværdig beplantning: 
Et af Troenses smukke karaktertræk er vores beplantning, bestående af de lave hække og de 
gamle majestætiske træer, der står langs vejene og på diverse strandgrunde. I en længere periode 
har en mindre arbejdsgruppe, indenfor bestyrelsen, gennemgået den eksisterende 
bevaringsværdige beplantning, der (jævnfør kortbilag 5 i lokalplan 386) består af både træer og 
hække, som kun må fjernes efter godkendelse af byrådet. Denne gennemgang er gennemført for 
at få en viden om, hvor der mangler registreret beplantning. Informationen vil blive overdraget til 
Svendborg kommunes afdeling Byg og BBR, hvorefter de kan følge op med berørte lodsejere. 
Træer lever jo ikke evigt, sygdom og storm kan nedlægge disse giganter, men for, at vi fortsat kan 
bevare områdets karakteristiske grønne præg, skal lodsejere ifølge lokalplanen genplante i samme 
sort og i minimumshøjde på 2 meter. Til disse lodsejere, der mister et bevaringsværdigt træ, giver 
Beboerforeningen et tilskud på kr. 500 til genplantning. Dette havde vi igen et positivt eksempel 
på i efteråret 2021 på en strandgrund på Troense Strandvej og som er afbilledet i det for nyligt 
omdelte Beboerblad. 
 
Skrænten langs Strandgade, mellem Badstuebroen og Dampskibsbroen, ligger under lokalplan 520 
og er et område, som Svendborg kommune råder over og har vedligeholdelsespligten på. Her skal 
kommunen sørge for at bevare den karakteristiske beplantning og det er ligeledes også kun dem, 
som har tilladelse til at fjerne træer, der eventuelt er syge. Her gælder også, at der skal 
genplantes, hvis et træ fjernes. Bestyrelsen har sammen med Svendborg kommune haft en 
gennemgang af området, og ved denne gennemgang konstateret, at der mangler træer i 
trærækken. Nogle af træerne er på beklageligvis blevet fældet inden for de sidste få år, hvilket 
ikke er gjort af kommunen. Der vil nu blive genplantet 5 nye træer til efteråret for at give 
trærækken en jævn afstand mellem træerne. 
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En stor, gammel kastanje overfor Rødhætte var desværre blevet syg, og kommunen vurderede, at 
de måtte skære træet ned. Grunden til, at en stor del af stammen har fået lov at stå tilbage, 
skyldes, at smådyr og insekter kan få glæde af den. 
Hvad angår selve skrænten, var kommunens første forslag at rydde små-beplantningen på hele 
skrænten for at plante hvidtjørn og hjemmehørende urter. Men dette blev trukket tilbage pga. de 
omkostninger, som projektet økonomisk ville få. I stedet for, er det endt med, at skrænten 
fornyelige er blevet soigneret i form af en lettere beskæring af de buske, der er blevet for store. 
Genplantningen af træer og bevaringen af den mangfoldige og vilde beplantning på skrænten er 
ikke kun til gode for at forskønne og vedligeholde byens karaktertræk, men også til stor glæde for 
biodiversiteten, hvilket vi som Forening gerne vil støtte op om. 
 
Veje: 
Den 5. november kunne Troenses beboere sammen med repræsentanter fra Svendborg kommune 
fejre indvielsen af det nye fortov og den nye 2-minus-1-vej på Gl. Nybyvej. Der var kaffevogn og 
kage, der blev holdt tale, og den røde snor blev klippet. Det arbejde, som vi i beboerforeningen og 
ikke mindst vejens beboere længe havde set frem til, var nu blevet udført. Der er nu opnået større 
udsyn for kørende, der skal ud på Eskærvej fra Gl. Nybyvej, og med det nye fortov er der langt 
større sikkerhed for de gående rundt i svinget. 
Ønsket havde været en cykelsti langs Gl. Nybyvej, men dette var der ikke mulighed for pga. både 
vejens bredde og økonomiske mangler. Med 2-minus-1-vejen, er der et færdselsområde 
forbeholdt de bløde trafikanter. Desuden er der sat skilte op, der fortæller bilister, hvordan man 
kører på en 2-minus-1-vej. 
 

I 2022 ser vi, som forening, samt beboerne langs med Eskærvej og Strandgade, frem til udførelsen 
af trafikdæmpende foranstaltninger på denne strækning. Det er et vejforløb, som vi har arbejdet 
på i flere år, for at få kommunen til at gøre noget ved problemet med overskridelse af den tilladte 
hastighed på strækningen, og de mange bilister, der ikke kører efter reglerne for 2-minus-1-vej. Vi 
ser derfor frem til en snarlig gennemførelse af det forslag om etablering af 8-10 vejbump på 
strækningen, som allerede findes som nr. 195 i kommunens projektkatalog. 
 
 

Vejnavneskilte: 
I start 2021, begyndte Svendborg Kommune at udskifte vejnavneskilte med nye blå/hvide. Hermed 
var nedtagningen af Troenses gamle rød/hvide jernskilte også påbegyndt. Dette protesterede 
Beboerforeningen imod med henvisning til lokalplan 386. Til dette kan det nu oplyses, at 
Svendborg kommune er påbegyndt at sætte nye rød/hvide jernskilte op igen, både inden for 
lokalplan 386’s område, men til stor glæde også i resten af Troense. Hermed får vores vejskilte i 
hele byen et ensartet og dermed sammenhængende udtryk. 
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Fyrværkeri: 
I forbindelse med årsskiftets fejring 2021/22, har bestyrelsen og andre fra lokalområdet igen 
informeret om de gældende fyrværkeriregler ved hustandsomdeling og opsætning af skilte og 
plakater. Reglerne udelukker affyring af raketter og andet fyrværkeri i hele det gamle Troense pga. 
områdets mange stråtækte huse. I byen blev der observeret en minimal affyring og heldigvis skete 
der ingen skade. Men da vi ønsker, at alle beboere i Troense, bl.a. med stråtækte huse, skal føle 
sig sikre ved nytårstid, så vil vi også næste år gentage vores oplysning omkring forbud mod 
affyring. Det ville være et stort tab, ikke kun for en ejer, men for hele vores by, hvis nogle af vores 
huse skulle gå tabt i en brand pga. fyrværkeri. 
 

 
Lokalråd Svendborgsund: 
Repræsentanter fra Storms Hjørne og Troense Beboerforening tog initiativ til at lave et 
borgermøde sammen med Svendborg Kommune i august 2021 for at få opstartet et lokalråd for 
Tåsinge nord. I løbet af efteråret blev der nedsat en fast arbejdsgruppe for det nu etablerede 
Lokalråd Svendborgsund. Der blev d. 23. februar i år afholdt årsmøde i Stakladen, hvor borgere i  
området kunne komme med forslag til projekter, som man ønskede støtte til.                                  
Der er overført kr. 200.000 fra sidste år, som kan uddeles i år efter ansøgning. 
 (se ansøgningsskema på hjemmesiden ”lokalraadsvendborgsund.dk”) 
 
Sidder man som borger og har et projekt man kunne tænke sig der kommer med i afstemningen 
og som man samtidig er tovholder på. Skal ansøgningen om projektstøtte indsendes senest 1. juni 
i år for at komme i betragtning. 
Herefter vil de ansøgninger der opfylder betingelserne blive præsenteret på et møde i Stakladen 
søndag d. 21. august.  
Bestyrelsen i lokalrådet består af 12 medlemmer, heraf 5 fra Troense. 
Beboerforeningen ønsker Bestyrelsen held og lykke i deres fremtidige arbejde og bakker gerne  
op om deres arbejde, som vi ser som en forlængelse af vores foreningsarbejde. 
 
 
Hermed er jeg nået til at fortælle om det sociale, der blev gennemført i løbet af efteråret 2021. 
Heldigvis kunne vi afholde en del af de faste arrangementer, som vi plejer at have på programmet.  
 
Sociale arrangementer: 
Det længe udskudte foredrag med journalist og fremtidsforsker, Peter Hesseldahl, blev afholdt i 
oktober, hvor Peter først førte os lidt igennem fortidens udvikling, for så at se ind i fremtiden og 
hvad den havde at byde på. Her kom vi bl.a. omkring celledyrket kød, der kan være med til at 
nedbringe CO2-udslippet og hvordan den teknologiske udvikling er i fuld sving med kunstig 
intelligens.  
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Efter at Pæreskudesejladsen måtte aflyses i oktober 2020 pga. af corona, kunne der med stor 

glæde i oktober 2021 konstateres, at der deltog flere skibe end tidligere med det resultat, at nogle 

af de deltagende sejlgæster måtte fejre begivenheden på egen båd. Der blev presset æblemost på 

havnen, som foregik i rundbuehallen og ikke som tidligere fra træskibsbroen. De frivillige 

kæmpede bravt med at følge med efterspørgslen på æblemost, som oversteg 

produktionsmulighederne. Hvis der sidder nogle og gerne vil være med som frivillige til næste års 

Pæreskudeprojekt, så er jeg sikker på, at arbejdsgruppen for Pæreskudeprojektet meget gerne vil 

tage imod ekstra hjælpende hænder. Der blev til formålet indsamlet 70 kasser æbler. 

På havnen hjemme i Troense, blev der afholdt et velbesøgt børnearrangement med bål og æbler 

med marcipan på spid. 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne opfordre til, at man fortsat støtter op om projektet og donerer 
æbler til salg og most og gerne mere end hidtil modtaget. Penge fra overskuddet går til gavn for 
vores lokalsamfund. I april vil der for dette overskud blive afholdt en sejlads med Helge til Skarø, 
og til dette vil jeg gerne lige knytte den information, at tilmeldingsmåden er ændret, i forhold til 
annonceret i Beboerbladet. 
Der er på hjemmesiden, på Facebook og på opslag rundt i byen oplyst om, at der er en ny 
tilmeldingsmail paereskuder@gmail.com. Husk, at det er efter først-til-mølle-princippet pga. 
begrænset antal passagerer på Helge og der er åben for tilmelding fra d.1. april. 
 
 

Sæbekassebilerne blev igen hentet frem fra garagerne og luftet i Grønnegade til stor glæde for de 
fremmødte, hvor 20 børn deltog i forskellige discipliner, hvoraf præcisions-skub var ny på 
programmet. 
 
Første søndag i advent, kunne vi igen få lov at gennemføre den traditionelle juletræstænding på 
torvet MED sang og musik. Der var en ekstra stor tilslutning på ca. 120 mennesker, og 
menneskemassen af store og små, fyldte godt på både torv og vejareal. Der var udskænkning af 
julegløgg og julegodter i Storms Hjørne, som med hjælp fra Storms Hjørnes personale også blev 
serveret udenfor. 
 
Det er dejligt at se det stigende antal af børnefamilier, der de sidste år er flyttet til Troense. Derfor 
vil vi også gerne i Beboerforeningen have mere fokus på, at der bliver lavet arrangementer til børn 
i alle aldre. Derfor vil vi meget gerne modtage forslag fra denne brugergruppe for at høre, hvad de 
kunne tænke sig, og hvis nogle også gerne vil være med til at være en del af den praktiske 
udførelse for at få disse børnearrangementer ført ud i livet, så tager vi gerne imod hjælp. 
 
I februar i år blev der for første gang i flere år igen afholdt fastelavnsfest på havnen, hvor 
Bådelauget lagde hus til festlighederne. Dette arrangement kom til på opfordring af netop nogle 
forældre. Ligeledes var der også 3 forældre udenfor bestyrelsesgruppen, der i samarbejde med 
Beboerforeningen, gerne ville være med til at stå for afviklingen af arrangementet. Der var 148 
tilmeldte. Men vi blev minimum mellem 150 til 170. Solen skinnede og alle fremmødte gik ad 
Troense Strandvej, op af Magellanstrædet og igennem Mærksgården, og vi forsøgte at synge 
fastelavnssang, men det blev lidt spredt, da optoget var så stort. Til næste år har vi overvejet at gå 
op til Mærskgården og gøre holdt der, for så at synge for områdets beboere og derefter gå tilbage 
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til Bådelaugshuset for at slå katten af tønden. Efter tøndeslagning, var der kaffe/the og 
fastelavnsboller. Der var en rigtig god stemning og positiv feedback på arrangementet. Og sikke 
mange børn der er i Troense, det er jo helt fantastisk. 
 
Sådanne konstellationer af Beboerforeningen og frivillige forældre, der arrangerer 
børnearrangementer vil altid være velkomne, så det er bare med at tage fat i os, hvis der er nogle, 
der har en god ide og gerne vil være hjælper. 
 
En anden gammel kending, som har ligget underdrejet pga. corona, er fællesspisninger, som 
afholdes i Bådelaugets hus. For første gang siden coronaens indtog for 2 år siden, har vi endelig 
kunne afholde fællesspisning. Denne gang med mad fra Cafe Øret, som bestod af lasagne med 
salat, flute og smør. Ifølge tilbagemelding, skulle det have smagt rigtigt godt, og man var enig om, 
at Cafe Øret var godkendt som fællesspisningsleverandør. Kuvertprisen på 95 kr. pr. voksen og 
halv pris for børn, var også blandt de fremmødte acceptabel. Der var 27 voksne og 8 børn tilmeldt.  
 
Vi plejer at få leveret mad fra Hotel Troense, men de kunne ikke se sig i stand til at være 
leverandører pga. personalemangel. Derfor gik vi lidt længere ud i lokalsamfundet.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at der ikke havde været en decideret invitation til Bådelaugets 
medlemmer. Derfor vil vi næste gang sende en mail til formanden for Bådelauget, der herefter kan 
sende den til medlemmerne, og ligeledes er information om fællesspisning i det omdelte 
beboerblad også en invitation til alle om, at man kan deltage. 
 
 
Information til beboere i Troense: 
Vi har som vanligt husstandsomdelt vores analoge Beboerblad i efteråret 2021 og til foråret 2022. 
Heri oplyser vi om arrangementer for et halvt år ad gangen og vores historiske islæt. Lokale noter, 
skrevet af Keld Bo Larsen, har omhandlet ”Mammuttræet”, som man kan møde på sin vej langs 
med Kohavestien og så ”Mærskgården”. 
 
Ligeledes sætter vi også plakater op på busskure og i foreningens udhængsskab ved Storms 
Hjørne. 
Af de elektroniske midler benytter vi vores Facebook-side og vores hjemmeside ”Troense 
Beboerforening”. Vores hjemmeside har for en stund været nede, men er nu aktiv igen på nettet. 
På vores hjemmeside kan man finde referater fra bestyrelsesmøder, kontaktoplysninger på 
bestyrelsen, vedtægter, billeder og opslag om arrangementer og meget mere. 
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Som afrunding på denne beretning, vil jeg bruge anledningen til at takke den nuværende 
bestyrelse for godt samarbejde og tak for den støtte og tilkendegivelse, som jeg har fået blandt 
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i byen, i min post som formand det sidste halve år. 
Bestyrelsen er en bred skare repræsentanter fra hele byen, i forskellige aldersgrupper og til tider 
holdninger og meninger. Men en ting har vi tilfælles, og det er det, der driver foreningens arbejde; 
vi vil gerne vores by og dens beboere det bedste. Både hvad angår de bevaringsværdige værdier, 
der også skal være til glæde for kommende generationer, men også for fastboende og besøgende.  
 
Og vi vil også gerne skabe en social samhørighed imellem mennesker. 
 
Må den nye bestyrelse, som vi skal vælge om lidt, fortsætte det gode arbejde. 
 

 
Anja Dam Harden/bestyrelsen 

 
 


