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Fraværende: Poul L., Knud, Helle, Kim (delvis)

1. Sidste mødereferat blev godkendt
• Af hensyn til Kasper, der var med for første gang, foretoges en kort præsentationsrunde af 

de tilstedeværende.
2. Siden sidst

• Sagen vedrørende Strandgade 57 er afsluttet. Der er udstedt byggetilladelse uanset vores 
indsigelse om den manglende facadedør. Kommunens sagsbehandler beklager at have 
overset problemet.

• Sagen vedrørende Troense Strandvej 70 kører fortsat. Kommunen har henvendt sig til 
bygherren, men endnu ikke modtaget svar. Vi fastholder vores indsigelse mod den 
manglende dør i bislaget.

• Foreningen By & Land samt formanden for Arkitekturudvalget, Ole Østergård, har 
henvendt sig til kommunen med henblik på at få fastlagt et princip for behandling af denne
type sager.

• Vedligeholdelse af Troense Torv er udført
• Foreningens hjemmeside fungerer nu igen – se www.troensebeboer.dk
• Angående trafikafvikling i forbindelse med koncerter på Valdemars Slot melder Beredskab

Fyn hus forbi og Svendborg kommune ligeså. Ved henvendelse til brandberedskabet var 
meldingen, at vi kan leje brandslukningskøretøjer. Iøvrigt fik Jens at vide, at vandtrykket i 
brandhanerne var for lavt, så vi overvejer nu en henvendelse til politiet om disse ting og 
muligheden for midlertidig lukning af visse veje.

• Belønning af affaldsindsamleren er nu aftalt sammen med en medarbejder fra Bryghuset.
• Skt. Hans arrangementet er på plads. Mette Marie Hansen holder årets båltale, og der vil 

som sædvanlig blive sørget for bål, udskænkning og musikledsagelse. 
3. Byggesag Troense Strandvej 34

• Bygherren har anmodet om tilladelse til ændring af projektet, således at der opføres et 
mindre baghus. Kommunen har nægtet dette og sagen er dermed afsluttet.

4. Byggesag Troense Strandvej 57
• Der er endnu ikke ansøgt om byggetilladelse. Bestyrelsen har modtaget orienterende 

materiale fra bygherren, men afventer kommunens udspil. Når dette foreligger, rundsendes 
det til alle for hurtigst muligt at komme videre med sagen.

5. Byggesag Grønnegade 12
• Døre bør laves om. Vi afventer nye tegninger.

6.  Byggesag Grønnegade 25
• Renoveringsarbejde er i gang. På bagsiden af huset opføres 3-fløjet kvist og 2 nye kviste 

ønskes isat. Foreningen har ikke modtaget materiale i sagen.

http://www.troensebeboer.dk/


7.  Afvikling af byloppemarked
• Anja sørger for information på nettet og annoncer i Ugeavisen og Sydfynskalenderen – 

muligvis også i Radio Diablo på selve dagen. Sognehuset er lånt til afholdelse af 
børnearrangement, og der opsætts boder foran sognehuset. Claus har kørt promovering via 
Facebook, hvor der allerede kan konstateres stor interesse for sagen.

8.  Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af Tilflytter-folder
• Anja, Kim og Kasper deltager. Lise Dengsøe (Storms Hjørne) forsøges også inddraget i 

arbejdet.
9. Status vedr. Årshjul med faste arrangementer

• Keld fremlagde forslag til oversigt over årets faste arrangementer med dato, beskrivelse af 
arrangementets art, udførelse af opgaverne og tovholdere for arrangementerne. Alle 
opfordres til at revidere/tilføje til oversigten. Der arbejdes videre med sagen.

10. Status vedr. Badstuestranden
• Der er nu opsat brohoved og pæle til den nye private bro. Der skal aftales reparation af 

trappeadgangen med Svendborg kommune. Vi overvejer, om der skal ske genindvielse af 
arealet ved en særlig markering.

11. Eventuelt
• Keld oplyste, at vejbelysningen nu er under udskiftning.
• Poul E. er tovholder for vedligeholdelse af bænke og indkøb og opsætning af ny bænk.
• Anja har fået svar fra kommunen om at fartviser kan opsættes i en uge ad gangen.
• Der er muligvis for få fartbegrænsningsskilte i vores område.
• Kasper foreslår, at der igen opsættes informationstavler angående brugen af 2-i-een-

princippet for de smalle veje.
• Der er stadig problemer med hunde-efterladenskaber rundt omkring

12. Næste møde
• Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 15. august kl. 19.00 hos Claus, Badstuen 13, 

og der afholdes FU-møde hos Knud torsdag den 8. august kl. 16.00.

Referent: Henning Vilhelmsen


