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Fraværende: Kasper, Gunver, Merete, Poul

1. Sidste mødereferat blev godkendt
2. Siden sidst

• Endnu en gang blev der samlet æbler ind til Pæreskude-projektet. Det blev til 70 kasser. 
Der var flere skibe med i år, så det var nødvendigt at lade nogle gæster fejre begivenheden 
i egen båd, men de fleste var trods alt med til et vellykket arrangement i Bådelaugets hus. 
Det traditionsrige æble- og mostsalg kunne i år ikke ske fra træskibskajen, men blev 
henlagt til rundbuehallen. Højeste pris blev i år 130 kr. for en kasse. Salget af æblemost 
gik strygende – efterspørgslen oversteg produktionen! Som noget nyt blev der gennemført 
et velbesøgt børnearrangement med bål og æbler/marcipan på spid!

• 20 børn og 4 vogne var mødt frem til sæbekasseløbet. Som ny disciplin var der i år indført 
'præcisions-skub', som de deltagende var begejstrede for. Godt arrangement for såvel børn 
som voksne.

• Camilla Markvorsen, der bor i Valdemar Slots Porthus, vil gerne stå for afholdelse af et 
lege- og musikarrangement for børn. Hun søger lidt musikalsk assistance, men forventer at
kunne gennemføre arrangementet til foråret i Sognehuset.

• Diskussionen om parkering i Grønnegade har resulteret i, at Svendborg kommune og 
politiet har besigtiget forholdene. For at friholde gadearealet i nødvendigt omfang (især af 
hensyn til passage af redningskøretøjer) under de forventede tre 'Åben Have' - besøg om 
året blev det besluttet, at der kun må parkeres i den ene side af gaden. Forud for besøgs-
dagene skal der indgives anmeldelse om opsætning af midlertidige P-skilte på en passende
strækning af gaden.

• De første tiltag til at genoptage fællesspisningen er i gang. Der er taget kontakt til Hotel 
Troense, Restaurant Øret og Bregninge Kro. Der skal nu ses på betingelserne omkring 
levering og priser. Der satses på første fællesspisning i januar måned.

• Der er livlig aktivitet omkring dannelsen af Lokalråd Svendborgsund, som det nu skal 
hedde. Der er udarbejdet forslag til vedtægter for lokalrådet, som forventes sat i søen på et 
møde den 23. november kl. 19 i Stakladen.

3. Helårsboliger, der benyttes som ferieboliger
• Intentionen om helårsbeboelse i Troense bør holdes i hævd, så områder især i det gamle 

Troense fortsat fremtræder som aktive og levende beboelseskvarterer. Hvor der er tvivl om
en beboelse tilhører den ene eller anden kategori, må Svendborg kommune inddrages og 
kommunen må foretage sig, hvad der eventuelt er nødvendigt.

4. Genplantning af træer ved skrænten langs Strandgade
• Selve skrænten beholdes, som den er – Svendborg kommune meddeler, at der ikke kan 

findes midler for øjeblikket. Derimod foretager kommunen genplantning af 5 træer på 
toppen af skrænten, hvor nogle træer er forsvundet i de senere år. Derved kommer der igen
bedre symmetri i trærækken mod Svendborg Sund. I den anledning kunne der eventuelt 



afholdes en festlig markering med inddragelse af en naturvejleder, som kunne belyse 
fordelene ved de grønne initiativer.

5. Tilsyneladende ulovlig beboelse af  baghus i Strandgade
• Vi har kontaktet kommunen om at undersøge sagen og sikre, at bygningen ikke anvendes i 

strid med gældende regler. 
6. Optælling af husstande

• Vejrepræsentanterne oplyser følgende:
Grønnegade m. fl.: 64 (incl. Nørreskovvej og Jydevej)
Strandgade m. fl.: 110
Badstuen: 110 (incl. Grønnedal)
Troense Strandvej: 58
Thorseng m. fl.: ?
Gl. Nybyvej m. fl.: ?
Slotsalleen m. fl.: ?

7. Foredrag med Peter Hesseldahl
• Foredraget afholdes den 9. november kl. 19.30 i Sognehuset. Poul organiserer borde/stole, 

øl/vand og hjemmeside sørger Anja for, Keld opsætter plakat, Kim annoncerer på 
Facebook og Jens sørger for gave.

8. Indlemmelse af nye gaderepræsentanter
• Der er interesse for at indtræde i bestyrelsesarbejdet. Eske Ramvad, Troense Strandvej 80, 

tiltræder ved næste bestyrelses-møde, hvor hans arbejdsområde defineres nærmere. 
9. Brainstorm ang. fremtidige arrangementer for diverse aldersgrupper

• Der kom ideer til bl. a. fremstilling af juledekorationer og lanterner for børn, naturvejleder 
med tur/fortælling om naturen /vandet omkring Valdemars Slot, sidste nyt om biodiversi-
tet, udvidelse af byloppemarkedet med hoppeborg, fællesgrill og fadølsanlæg, musikarran-
gement, rundvisning også på cykel, dragebygning og -flyvning, nyt besøg af tryllekunstner
og tilbud om prøve-sejlads i samarbejde med Kajakklubben og Bådelauget.

10. Julearrangementet – den praktiske udførelse
• Keld og Henning sørger for juletræ, opsætning og (ny) lyskæde, Keld står for sange og 

plakat,  Henning og Poul E. spiller julemusik, Anja sørger for Facebook og hjemmeside, 
Henning sørger for gløgg, slik, kager mm.

11. Eventuelt
• Knud orienterede om, at Svendborg kommune holder festlig indvielse af det nye fortov 

langs Gl. Nybyvej den 5. november kl. 13.
• Anja figurerer i næste udgave af 'Tøsingen' som ny formand i Troense Beboerforening.
• Badstuestiens låge ved Badstuen er fjernet. Det bedømmes som uproblematisk.
• Information om nytårsfyrværkeri foretages som sidste år og med samme besætning.
• Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Knud tirsdag den 14. december kl. 19.00. FU-møde 

afholdes den 7. december kl. 17.00 hos Anja, bemærk tidspunktet.

Referent: Henning Vilhelmsen, 12. november 2021.                                                                     


