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Fraværende: Claus

1. Sidste mødereferat blev godkendt
2. Siden sidst

• Uddeling af Beboerinfo har fundet sted. Beboerinfo skal fremover fremsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne digitalt, så man kan opbevare det på computeren, hvis det ønskes
– men indtil videre altså kun til bestyrelsesmedlemmer.

• Sæbekassebilløbet blev afviklet med stor succes på trods af det dårlige vejr. Der er nu en 
”beholdning” af sæbekassebiler, så frem over behøver deltagere ikke nødvendigvis at 
komme med egen fabrikeret sæbekassebil. Til dels på grund af det dårlige vejr blev der 
hygget i Storms Hjørne før og efter væddeløbet. Beboerforeningen bekostede et beskedent 
traktement. Strækningen var fastlagt som de første 3 lysmaster i starten af Grønnegade.

• Beboerforeningen har investeret 2100 kr. i en ny bænk, som er opstillet ved 
Slotsalleen/Lodsvej. En bænk er opsat ved Møllesøen nederst i Grønnegade. Det forlyder, 
at bænkene allerede er flittigt benyttet. Bænkene får også i år lov at stå ude i vinter. Poul 
E. har udført den nødvendige vedligeholdelse.

• Beboerforeningen har bidraget med 1291 kr. til vedligeholdelse af hjertestarteren på 
havnen. Vi afholder en trediedel af omkostningerne. Bådelauget og Kajakklubben står for 
de andre to trediedele. Der er tale om vedligeholdelse hvert femte år.

• Det væltede træ på Kohavestien er nu delt, så der igen er fri passage ad stien. Arbejdet 
blev udført af Hede Danmark efter opfordring fra Beboerforeningen. Efter lidt indledende 
'polemik' og levering af fotodokumentation opnåedes der stor forståelse for problemet, 
som blev løst omgående herefter.

3. Pæreskudeprojektet
• P. t. er der tilmeldt 12 skibe med ca. 60 personer. Der forventes herudover stor lokal 

deltagelse. I år ser det endvidere ud til, at der også kommer mange børn med. Denne del af
projektet tegner godt, men desværre ser det ud til, at frugtleverancerne bliver meget små. 
Forhåbentlig må det lykkes at skaffe flere i løbet af de sidste dage. Regnskabsmæssigt er 
Beboerforeningen nu ikke længere involveret – Pæreskudeprojektet har fået egen 
bankkonto. Vi opfordrer til, at der uddeles løbesedler om børnearrangementet sammen 
med sedler om Pæreskudeprojektet.

4. Henvendelse fra Erik Dagø
• Beboerforeningen har igennem længere tid arbejdet aktivt med færdsel og trafik i 

Troenseområdet. I forbindelse med Kim Larsen-arrangementet opnåede vi bl. a., at 
trafikken ikke belastede Præstealleen og Grønnegade. I sidste uddeling af Beboerinfo har 
vi på forsiden vist tema om trafikafvikling på 2-i-een-veje. Af pladshensyn kunne vi ikke 
vise noget om P-regler, men det vil komme med i næste uddeling. Der er afsendt svar til 
Erik Dagø.

5. Status fra Trafikudvalget
• Der er p. t. ikke noget nyt. Vi afventer svar om de foretagne fartmålinger.



6. Clara Friis Vej, vejtilslutning til Grev Moltkes Vej
• I samråd med bygherren er der opnået enighed om at flytte vejtilslutningen til Grev 

Moltkes Vej nærmere Gl. Nybyvej. Der er endvidere opnået enighed om bygherrens bidrag
til vedligeholdelse af Grev Moltkes Vej. Kasper har fået aktindsigt i sagen, hvoraf det 
fremgår at der allerede i 2007 blev bevilget 850.000 kr. til etablering af fortov langs Gl. 
Nybyvej. Som bekendt er der intet sket. Der må rejses et beboerkrav og forsøges med 
læserbreve i avisen. Kasper forsøger at komme igennem til formanden for Teknisk Udvalg,
men føler at han afvises.

7. Invitation fra Svendborg Forsamlingshus om drageflyvning
• Invitationen er lagt op på foreningens facebook-side. Vi vil opfordre til, at arrangementet 

fremover afholdes den sidste weekend i efterårsferien, således at det ikke falder sammen 
med Pæreskude-arrangementet.

8. Fyrværkeri i Troense
• Det viser sig, at det famøse fyrværkeri ved Hotel Troense blev udført af en godkendt 

fyrværkeri-mester med tilladelse fra Sikringsstyrelsen i Esbjerg. Politiet er i gang med at 
efterforske sagen. I forbindelse med det kommende nytår gentager vi kampagnen fra sidste
år – dog måske lidt mere forsigtigt med den direkte kontakt til folk.

9. Beplantning og bopælspligt
• Gentagne forsøg med kontakt til og medvirken fra kommunens side har ikke virket. Vi 

overvejer kontakt til politikere. Men der var stemning for en forsigtig direkte henvendelse 
til lodsejere om genplantning af træer. Beboerforeningen kan tilbyde at sponsorere indkøb 
af træer.

10. Status vedr. julearrangementet
• Poul E. og Vagn sørger for afhentning og opsætning af træet på torvet. Keld trykker sange 

og byder velkommen. Poul E. står for musikken. Camilla klarer glögg-servering og varm 
kakao og Helle tager sig af slik og småkager.

11. Uddeling af By & Land
• Et eksemplar af medlemsbladet blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne.

12. Eventuelt
• Knud orienterede om en begyndende konflikt ved Pilekrogen. Det drejer sig dels om hvem

der ejer og har brugsret til en eksisterende bådebro og dels om adgangsretten til broen og 
adkomsten til stedet. Vi følger udviklingen i sagen.

• Der er kommet nye ejere til Troense Strandvej 32. I den forbindelse blev det drøftet om det
var rimeligt at genoptage sagen om 'betonhaven'.

• Hverdagsspisning i bådelaugets hus er skudt i gang, og det har været en positiv oplevelse 
igen, ikke mindst fordi et antal familier med børn deltog i arrangementet.

• Næste bestyrelsesmøde afholdes på Mærskgården onsdag den 6. november kl. 19.00. 
(Helle og Poul L. låner biblioteket). FU-møde afholdes den 30. oktober kl. 16.00 hos 
Knud.

Referent: Henning Vilhelmsen, 23. oktober 2019.


