
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening 
Onsdag, den16. januar 2019 hos Knud.

Fraværende: Poul L, Ole og Thomas 
 

1. Godkendelse af referat af 1. november 2018.

2. Siden sidst
 Foredrag med Peter Dragsbo - spændende og lærerigt for de ca. 20 fremmødte
 Udhængsskab - er ophængt ved Storms Hjørne. Ca. 1000,- kr. dyrere, men så også af 

bedre kvalitet.
 Juletræ - blev gennemført trods det var en våd omgang. God søgning til Storms 

Hjørne, hvor der var gløgg og godter.
 Fyrværkeri - udvalget har ydet en flot indsats, der har haft god effekt med af få 

stoppet den ulovlige fyrværkeri. Der skal være fokus på et par enkelte steder næste år,
for at være helt i mål.

 Trafiktælling - er foretaget men resultatet foreligger ikke endnu. En fartviser er 
foreslået, men kommunen er forbeholdende pga. omkostningerne med 
vedligeholdelsen.

 Beplantning - kommunen er ikke kommet længere i sagen
 Bopælspligt - et enkelt hus er undersøgt ift. folkeregisteradresse. Kommunen er ellers

ikke kommet videre i sagerne angiveligt pga. sygdom og besparelser.

3. Badstuestranden - udvalget er kommet til enighed om indsatsen, hvor der snarest skal ryddes 
op på stranden. Der skrives til kommunen med ønske om renovering af trappen, beskæring af 
træerne samt opsætning af en bænk.

4. Samarbejde, kompetencer og uddelegering - enighed om at det gode samarbejde skal 
prioriteres. Mere uddelegering ønskes og flere i bestyrelse skal have kompetencer til flere 
ansvarsområder, f.eks. hjemmesiden, beboerinfo og arrangementer. Efter generalforsamlingen 
arbejdes videre i redaktionsudvalget vedr. troensefolderen. Langsigtet planlægning med 
uddelegerede ansvarsområder er foreslået.

5. Medlemskort og kontingent - Camilla trykker nye medlemskort i ”visitkortformat”. 
Adgangen til Valdemar Slot er endnu ikke afklaret. Husk opdatering af medlemslisterne.

6. Arrangementer 



 Foredrag om SIRIUS Patruljen 7. feb.
 Fastelavn - vi dropper arrangement, da markedet er mættet
 Sangaften aftales - Henning er tovholder
 Generalforsamling - den 19.  marts.
 Strandrensning - den 31. marts med Keld Bo som tovholder
 Loppemarked - 1.- 2. juni - med Anja som tovholder
 Skt. Hans - 23. juni - Keld Bo er tovholder
 Byvandringer i samarbejde med Tåsinge Turistinfo. 
 Beboer Info med deadline 27. jan. og omdeling i weekenden 2.-3. febr.

d
7. Pæreskudeudvalg - projektet ønsker suverænitet, hvorfor der foreslås følgende tilføjelse til 

vedtægterne: ”Pæreskudeprojektet disponerer over gene midler, som står på projektets 
særskilte konto”
Ved vedtægtsændringerne ønskes de nye veje medtaget - Ydunshave og Clara Frijs Vej.

8. Bestyrelsesmiddag - hos Camilla der får hjælp af Jens. Poul E. mangler æbler til æblekagen.

9. Uddeling af By & Land nr. 121

10. Næste møder – onsdag, den 20. februar hos Poul L. i Mærksgården, FU den 15/2 kl. 16.00

11. Eventuelt
Ingen punkter

Referent: Keld Bo


