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Anja Dam Harden bød forsamlingen velkommen og kunne med glæde konstatere et større 
fremmøde end længe set.

1. Valg af dirigent
Lars Hansen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet i det husstandsomdelte Beboerinfo og på Facebook. Generalforsamlingen blev 
herefter afholdt efter dagsordenen ifølge vedtægterne.

2. Aflæggelse af bestyrelsesberetningen
Anja Dam Harden aflagde fyldig beretning om foreningens aktiviteter siden sidste general-
forsamling den 2. september 2021. Beretningen kan ses i dens helhed på foreningens 
hjemmeside, men her følger hovedindholdet i stikordsform:
• Projektet om Troense Torv i samarbejde med Storms Hjørne forløber planmæssigt
• En Tilflytter-folder er udarbejdet sammen med alle foreninger i området
• Svendborg kommune er anmodet om at følge op på kravet om bopælspligt
• Beboerforeningen har bidraget med 500 kr. til plantning af nyt træ på Troense Strandvej 
• Svendborg kommune planter 5 nye træer langs Strandgade til erstatning for de tabte
• Nyt fortov på Gl. Nybyvej, bedre oversigt ved udkørsel på Eskærvej
• Fokus på bedring af trafikforhold for Eskærvej, Strandgade og Slotsalleen
• Vejnavneskilte med rød tekst opsat i hele Troense
• Indsats mod fyrværkeri i forbudsområderne
• Opmærksomhed på mulighederne i det nye lokalråd Svendborgsund
• Afholdt foredrag med Peter Hesseldahl
• Pæreskude-aktiviteterne
• Afholdelse af sæbekasseløb
• Juletræs-arrangement
• Fastelavnsfest ved Dampskibsbroen
• Fællesspisning i Bådelaugshuset
• Beboerinfo, facebook og hjemmeside
Anja afsluttede med tak til den siddende bestyrelse og i øvrigt tak for støtte fra byens borgere, 
der gerne fortsat må fremkomme med flere forslag til forenings-aktiviteter.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab
Knud Helles fremlagde regnskabet. Han forklarede, at det er vanskeligt at holde tal fra de 
sidste to år op mod hinanden pga. pandemiens gennemgribende indvirkning på alting. Der er 



lidt færre medlemmer, men dog ikke den store forskydning fra område til område. Regnskabet 
for Beboerforeningen og det særskilte regnskab for Pæreskuderne blev godkendt uden be-
mærkninger.

4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet blev fastlagt til uændret 50 kr. pr. person pr. år.

5. Valg til bestyrelsen
Følgende personer blev valgt/genvalgt:

1. Keld Bo Larsen – genvalgt for 2 år for Badstuen, Grønnedal og Grønningen
2. Camilla Silfverberg – valgt for 2 år for Gl. Nybyvej, Troensevej, Fr. Juulsvej, Grev 

Moltkesvej og Clara Friisvej
3. Anja Dam Harden – genvalgt for 2 år for Strandgade, Krogvej, Pilekrogen og Eskær-

vej
4. Knud Helles – genvalgt for 2 år for Grønnegade, Gyden, Rosenvej, Nørreskovvej, Jy-

devej
5. Eske Ramvad – valgt for 2 år for Troense Strandvej og Tjørnevænget
6. Hanne Mosegaard – valgt for 2 år for Slotsalleen, Eghavevej og Lodsvej
7. Karen Lindegaard – valgt for 1 år for Slotsalleen, Eghavevej og Lodsvej

Der er fortsat en vakant post for Thorsvang, Thorseng, Thorsengs Allé og Yduns Have.
Hele listen over bestyrelsesmedlemmer vil kunne ses på Troense Beboerforenings hjemmesi-
de troensebeboer.dk, når bestyrelsen har konstitueret sig ved møde den 20. april 2022.

6. Valg af formand
Anja Dam Harden blev genvalgt til foreningens formandspost

7. Valg af 2 revisorer
Erik Flygenring Christensen og Erik Dahl blev begge genvalgt.

8. Indkomne forslag
Merete Lehmkuhl forelagde/begrundede det af bestyrelsen fremlagte forslag til 
vedtægtsændringer, som dels var affødt af nye ikke-kønsrelaterede titler (forperson/formand) 
og dels bestod i tekst-præciseringer. Disse ændringer blev vedtaget efter lidt debat om de nye 
titler. Der blev fra forsamlingens side anmodet om, at man fremover udsender eventuelle for-
slag til vedtægtsændringer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dette blev også 
vedtaget.

9. Eventuelt
• Jens Ladekarl opfordrede – i betragtning af de voldsomme prisstigninger på el/varme –

Beboerforeningen til at få emnet taget op i lokalrådet. Jens opfordrede til, at man 
følger op på Vindeby Grundejerforenings behandling af sagen ved deres møde den 11. 
maj kl. 19 i Stakladen om ”Fremtidens varmeforsyning på Tåsinge”.

• Erik Dahl opfordrede til, at der arbejdes på få etableret fjernvarme i området, så husfa-
caderne undgår at blive skæmmet af grimme skabe og elanlæg.

• Eske Ramvad støttede dette udfra en betragtning om stadigt stigende elpriser og 
sandsynligvis også kapacitetsmæssige problemer i elnettet inden længe.

• Birgit Christensen opfordrede Beboerforeningen til at hjælpe Storms Hjørne med køb 
af folkeaktier inden tegningsperioden udløber den 15. maj.

• Ib Kabel nævnte, at Andekærgård har en overproduktion af biogas – må kunne bruges
i de eksisterende ledninger?

• Ib Kabel gjorde opmærksom på, at Lodshuset på ny er i forfald. Niels Juul Foreningen



har tidligere restaureret for 65000 kr. Beboerforeningen bør søge forbindelse til de 
kommende ejere af Valdemars Slot med opfordring til overdragelse af lodshuset.

• Hans Erik Michelsen gjorde opmærksom på Onsdagsklubben, som er en gruppe 
mennesker, der sørger for at alt i og omkring havnen er i tip-top stand til enhver tid. Vi 
bør påskønne dette arbejde, som i høj grad er til gavn for os alle og ikke mindst de 
mange gæster i havnen.

Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, så Anja takkede alle for fremmøde og debat.
Herefter var der øl/vand til de, der ønskede det, og generalforsamlingen 2022 sluttede i god ro 
og orden.
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