
 

  

 

 

  

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening  
Onsdag, den 20. april 2022 hos Anja. 

 

Fraværende: Kasper, Gunver og Karen 

     

1. Godkendelse af referat af 1. marts 2022. 

 

2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer 

• Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Hanne Mosegaard 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

• Formand Anja Dam Harden valgt på generalforsamlingen 

• Næstformand Jens Ladekarl 

• Kasserer Camilla Silfverberg 

• Sekretær Hanne Mosegaard 

• Disse udgør sammen med Merete Lehmkuhl forretningsudvalget (FU) 

 

4. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden 

• Denne blev tilrettet og godkendt – se bilag 

 

5. Siden sidst 

• Anja, Knud og Jens har haft møde med Rasmus Friman, Svendborg Kommune for at 

fortsætte det gode samarbejde med forvaltningen, hvor der også kan være plads at 

tage uformelle kontakter. 

• Strandgade 50 – tilbagemelding fra kommunen, der påtænker en besigtigelse af 

strandhus indrettet til beboelse. 

• Der er behov for en prioriteret kronologisk liste over de manglende træer. Udvalget 

med Jens, Merete og Keld Bo fremlægger opdateret liste til næste møde. 

 

6. Generalforsamling 

• Referat fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten Lars Hansen 

• Lodshuset har tidligere været renoveret, men trænger igen til vedligeholdelse. 

Beboerforeningen er interesseret i at bevare huset og der tages kontakt når der er 

klarhed over ejerforholdene af Valdemar Slot.  

• Møde om fjernvarme den 11. maj er flyttet til Carlsberg Camping. Der reklameres for 

mødet på vores hjemmeside. 

 

7. Storms Hjørne 

• Beboerforeningen beslutter at støtte Storms Hjørne med kr. 10.000,- ved køb at to 

foreningsaktier. 

 

8. Ny Lokalplan for Yduns Have i høring 

 



• Fællesarealet er reduceret da der er opført bebyggelser på en del af de tiltænkte grønne 

arealer. Beboerforeningen ønsker at støtter beboerne med indsigelse mod lokalplanen. 

Anja tager kontakt for en formulering af henvendelsen. Høringsfristen er 6. maj. 

 

9. Kommende arrangementer 

Loppemarked – der er forslag til salg af fadøl fra anlæg der kan lejes af 

Svendborgsund Bryghus til opstilling på havnen. Kim tager kontakt. 

Skt. Hans – Kim og Gunver arrangerer børne-Skt. Hans. 

Der efterlyses forslag til båltaler. Højtaler er ønskeligt til arrangementet. Keld Bo og 

Lars ordner det praktiske med bål, telt, strøm samt øl, vand og vin. 

Der undersøges forskellige muligheder for båltaler. 

Træets år – der planlægges tegnekonkurrence for børn med udstilling i Sognehuset en 

weekend i sept./nov.  

  

10. Lokalråds projekter 

• Der drøftes forskellige afstemningsformer vedrørende indkomne projektforslag til 

Lokalrådet. 

 

11. Face book - Camilla er tovholder på opdatering af opslag på Face book. 

 

12. Næste møder – torsdag, den 9. juni, med FU den 2/6 kl. 19.00 hos Merete 

 

13. Eventuelt 

• Jacobsens Plads – hvad sker der? Punkt til næste bestyrelsesmøde. 

• Forslag ønskes til foredragsholder til efteråret  

• Forslag til nyt kontingentopkrævningssystem efterlyses. Kontanter fra 

kontingentopkrævningen skal indsættes på kontoen. 

• Anja og Knud tager til By & Lands generalforsamling den 7. maj. 

• Badstuestranden – bord og bænkesæt er sat op ved P-pladsen 

• Bænkene til Troense Torv er leveret 

• Fritlægning af juletræsholder inden renovering af torvet.  

 

Referent: Keld Bo 

 


