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Fraværende: Kim, Kasper, Eske

1. Sidste mødereferat blev godkendt

2. Siden sidst
• Det har vist sig, at vores oplysning til Svendborg kommune om manglende helårsbeboelse 

bliver klassificeret som 'klage'. Vi har påpeget, at det er en uheldig formulering, idet vi 
opfatter vores 'henvendelse' som en støtte til kommunens opfølgning og tilsyn, som følger 
af bestemmelserne i lokalplanen. Kommunen ser nu på de konkrete tilfælde og går i gang 
med at indsamle udsagn fra de berørte ejere. Beboerforeningen involveres ikke.

• Lokalråd Svendborgsund holder møde den 23. februar kl. 19 i Stakladen. Der er udsendt 
indkaldelse/dagsorden til mødet. Beboerinfo bør nævne mødedato og -tid.

• Datoen for fællesspisning er nu ændret til onsdag den 2. marts kl. 18. Merete sørger for ny 
aftale med Troense Bådelaug. 

• Den samlede husstandsoptælling ser således ud: 
Grønnegade m. fl.: 64 (incl. Nørreskovvej og Jydevej), Strandgade m. fl.: 110, Badstuen: 
110 (incl. Grønnedal), Troense Strandvej: 58, Thorseng m. fl.: 90 (excl. 36 nye række- 
huse ved Yduns Have), Gl. Nybyvej m. fl.: 78, Slotsalleen m. fl.: 143.

• Det går fremad med opsætning af de nye vejnavneskilte (støbejern med rødt relief). Der er 
også opsat skilte udenfor det gamle Troense-område.

• Troensehaven (Helle Troelsen) har søgt politiet om og fået tilladelse til opsætning af P-
skilte i forbindelse med 3 weekend-arrangementer. Det drejer sig om Præstealleen og en 
del af Grønnegade.

• Nytårsaften forløb med en behersket affyring af nytårsskyts. De opsatte skilte blev desvær-
re udsat for hærværk i et vist omfang.

3. Fastelavnsfest
• Der afholdes fastelavnsfest den 27. februar kl. 14 – 16. Beboerforeningen og Troense 

Bådelaug samt frivillige udenfor de to foreninger står i fællesskab for arrangementet, hvor 
der bl. a. er tænkt på tøndeslagning for børn og voksne og et fastelavnsoptog. Anja og 
Gunver sørger for forplejning og tilmelding til arrangementet.

4. Kontingent 2022
• Det foreslås, at opkrævning kan ske samtidig med uddeling af Beboerinfo. Bedst at banke 

på og præsentere sig, men også muligt blot at aflevere seddel med kontingentoplysning. På
grund af store forskelle i antal husstande under de forskellige gaderepræsentanter opfor-
dres der til at man søger hjælp hos hinanden. Gaderepræsentanterne skal sørge for at have 
en tilpas forsyning af medlemskort. Opkrævning af kontingent skal være afsluttet senest 
den 29. marts, hvor der er generalforsamling.



5. Støtte til plantning af træ
• Der er plantet et nyt 2 – 3 meter højt træ på et areal ud mod vandet ved enden af Troense 

Strandvej. Beboerforeningen yder tilskud med 500 kr. Henning forsøger at få ejerne til at 
medvirke til et foto af det nyplantede træ. 

6. Beplantning
• Der bliver sandsynligvis aftalt et møde med Svendborg kommune om lokalplanen for 

Troense, herunder diskussion om de manglende træer. Jens , Keld og Gunver skriver til 
kommunen med nærmere forklaring om situationen med træerne. Der vil ikke blive tale 
om en bestemt medarbejder til 'Troense-spørgsmål'.

7. Beboerinfo forår 2022
• Deadline for indlæg fastsættes til den 4. februar, deadline for korrekturlæsning er den 7. 

februar og uddeling bør ske senest den 13. februar. Der medtages information om bl.a. 
Fastelavnsfejring, fællesspisning, generalforsamling, strandrensning, påskearrangement 
for børn, loppemarked, Skt. Hans arrangement for såvel børn som voksne, Skarøtur. Det 
historiske emne bliver denne gang Mærskgårdens historie.

8. Nye bestyrelsesmedlemmer
• Gaderepræsentanterne opfordres til at være opmærksom på egnede emner.

9.  Eventuelt samt fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde og FU-møde
• Eventuelle resterende udgiftsbilag vedrørende 2021 bedes indleveret til Camilla nu.
• Generalforsamlingsbilag skal være omdelt senest 20. marts.
• Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Gunver tirsdag den 1. marts kl. 19.00. FU-møde 

afholdes torsdag den 24. februar kl. 16.00 hos Anja, Strandgade 63.

Referent: Henning Vilhelmsen, 6. februar 2022.                                                                           


