
 

  

 

 

  

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening  
Onsdag, den 20. februar 2019 hos Poul L. 

 

 

Fraværende med afbud: Henning, Ole og Kim. Fraværende uden afbud: Thomas. 

 

     

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 16. januar 2019 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Valg af ny sekretær 

Camilla tager sig af referatet denne gang – bestyrelsen foreslår Henning som kommende 

referent. 

 

3.  Siden sidst 

 Alice Maden har med øjeblikkelig virkning trukket sig fra bestyrelsen. Efter 

bestyrelsens mening beror situationen på nogle misforståelser, men man har 

taget beslutningen til efterretning. 

 Hverdagsspisning – udmærket mad og denne gang også lagkage, da en beboer 

havde fødselsdag. Der var 43 personer til fællesspisning. 

 Foredraget om Sirius Patruljen den 7. februar 2019. Foredraget var godt og 

morsomt og med en fantastisk foredragsholder. 

 Brev fra Svendborg Kommune om den udførte trafiktælling. Knud har haft 

korrespondance med Mette på kommunen i november 2018 og fik 31. januar 

2019 svar indeholdende følgende oplysninger: 

 Måling ud for Eskærvej 3: 

o ADT biler/døgn: 1.661 

o Gennemsnitshastighed: 42,6 km/t 

o 85% (fraktil) kører lavere end 51,2 km/t 

o Hastighedsgrænsen er 40 km/t 

 Ovenstående viser, at der er grund til at se på det, og vores ønske vil 

indgå i prioriteringspuljen. I marts 2019 forventer man at vide, hvilke 

projekter, der prioriteres.  

 Alternativt ekstra skilte i samarbejde med politiet. 

 Torsten og Anette Blynel vil gerne være med i en evt. kommende 

trafikgruppe. 

 Evt. bump hvor man max. kan køre 40 km/t 

 Nogle mener, at det er misvisende, at der skiltes med, at man må køre 40 

km/t de næste 0-1.200 m, når strækningen reelt er længere 

 

 



4. Svendborg Kommunes oplæg til udskiftning af belysning i dele af Troense 

Vi er med i projektet omkring gadebelysning som de eneste i Svendborg Kommune.  

Standerne beholdes, men man vil skifte toppen, og det vil måske ikke give det ”pæneste” lys. 

Man vil skifte til en ikke-transparant lygte med en top på, og som afskærmes nedadtil med 

diffust glas. 

Lamperne skal skiftes på gennemkørselsvejen Strandgade og Slotsalléen. 

Normalt skal der være 3.000 lumen i gadelamper på gennemkørselsveje, men det kan være 

muligt at anvende 2.000 lumen. 1.500 lumen er foreslået, og det kigges der på. 

Farven: der findes kun én slags. 

Jens ser på forskellige steder i byen med forskellige former for belysning 

Pilekrogen bør også med i udskiftningen, da de også er en del af den bevarende lokalplan. 

Lamper bør være ens indenfor lokalplanen. 

 

5. Badstuestranden 

Vi vil gerne have repareret trappen, beskåret træerne samt have en ny bænk. 

Det er aftalt, at bjælkerne fjernes inden generalforsamlingen. Kampestenene, som ligger på 

stranden, skal anvendes til et nyt brohoved? 

 

6. Projekt for kommende bebyggelse på Clara Frijsvej overskrider lokalplanen for området 

Der skal bygges almene lejeboliger på Clara Frijs Vej. Den nuværende lokalplan lægger op til 

73 boliger, hvorimod der nu projekteres med 90 boliger. Der lægges op til at bygge uden for 

lokalplanens område også. Vi følger med i udviklingen i sagen, bl.a. i forhold til ekstra trafik på 

Gammel Nybyvej og i krydset mod Eskærvej. 

 

7. Kontingentopkrævning, MobilePay og nye medlemskort 

Nyt Mobilepay-nummer til foreningen er lige på trapperne.  

Man bør vente med at dele kontingentopkrævningssedler rundt, indtil Camilla har udsendt en ny 

med det nye nummer på. 

Dem, som endnu ikke har sendt kontingentlister til Camilla, skal gøre det snarest! 

 

8. Adgangen til Valdemars Slot for beboerforeningens medlemmer. 

Der er IKKE længere gratis adgang til Valdemars Slot mod forevisning af medlemskort  

Knud har været til møde på slottet. De var positive stemt for lokalområdet, og ville gerne have, 

at TBF er positive overfor en lukning af til/gennemkørsel til Valdemars Slot. Dette kan vi dog 

ikke støtte op om. 

 

 



9.  Generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30: 

Valg af ordstyrer: Lars Hansen har givet tilsagn 

Valg af vejrepræsentanter:  

Keld Bo Larsen – modtager genvalg 

Kim Kaspersen – modtager genvalg 

Camilla Silfverberg – modtager genvalg 

Thomas Dam Jensen – modtager ikke genvalg 

Knud Helles – modtager genvalg 

Henning Vilhelmsen – modtager genvalg 

Helle Byrler – modtager genvalg 

Derudover er der to vakante pladser: én på Gammel Nybyvej og én på Thorseng 

Valg af formand: Bestyrelsen indstiller Knud Helles, som dog ønsker at fratræde som 

formand fra 2020 

Vedtægtsændringer: Pæreskudeprojektets dispositionsret og vejtilføjelse (Ydunshave) 

Praktiske opgaver: Stole (Poul L.), øl/vand (Poul E.), trykning af dagsordener, regnskab 

m.m. (Jens), sekretær (Henning?) 

Der skal trykkes 300 stk. indkaldelser, 50 stk. dagsorden/vedtægter. 

Sedler vedr. kontingentopkrævning printer man selv. Spørg andre bestyrelsesmedlemmer, 

hvis man ikke selv har mulighed for at printe. 

 

    10.  Aftaler mht. bestyrelsesmiddag hos Camilla den 15. marts 2019 kl. 19.00 

 Madaftale: Jens  

Afhentning: Poul E.  

Dessert: Karen E. (Knud leverer æbler)  

Vin: Camilla 

 Tilmelding/afbud til Jens og Camilla senest den 8. marts 2019  

 

11. Eventuelt 

Nils Bennicke har henvendt sig til Knud, da han er sur over, at folk flytter rundt på ting, som 

ligger på hans jord ved Lodsstranden 

Strandgade 29: Brev vedr. Biogasanlæg, som skal opføres på Tåsinge 

Badstuestranden: Råd i træ? Bliver formentligt beskåret, ellers skal der genplantes jf. den 

bevarende lokalplan 

 

12. Næste bestyrelsesmøde 

Fredag den 15. marts 2019 kl. 18.00 hos Camilla 

 

Referent: Camilla 


