
 
  
 
 
  
 

 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening 

Den 9. juni 2022 hos Gunver, Badstuen 15 
 

Fraværende: Camilla og Merete. 
 
 

1. Godkendelse af referat af 20.april 2022 

• Godkendt. 
 

2. Siden sidst 

• Troense Byloppemarked - hyggeligt og afviklet i god ro og orden, dog med færre 
besøgende end hidtidige år. 
 

• Anja fortalte om kaffemødet på slottet, hvor det var oplevelsen, at Louise Albinus, 
lagde op til samarbejde, hvilket der på mødet var enighed om at gå positivt ind i. 
Keld Bo oplyste, at ville tage initiativ til at søge at få adgang til og evt. råderet over 
slottes arkivalier, før disse antagelig også sættes på auktion. 
 

• Listen over de manglende træer er er afsendt til Svendborg Kommune hvorfra der 
afventes svar. 
 

• Storms Plads er ny anlagt med bænke og ”borde” i et samarbejde mellem foreningen 
og Storms Hjørne – Pladsen blev indviet ved en velbesøgt reception den 15. maj 2022. 
 

 
3. De opsatte bænke – vedligeholdelse mv. 

• Anja havde konstateret bjørneklo ved bænken på Badstuestien, hvilket nu er fjernet. 
Keld Bo vil tjekke op på de opsatte bænke generelt, og Poul Ellehammer og Jens 
Ladekarl påtager sig at sørge for at bænkene bliver malet i dette halvår. 
  
 

4. Evt. opdatering af foreningens hjemmeside 

• Spørgsmålet blev drøftet og der var enighed om, at der pt. ikke er behov for en 
opdatering. 
 

5. Lodshuset vedligeholdelse m.v. 

• Der er ønske om, at foreningen får adgang til huset mod eksempelvis at vedligeholde 
det. Huset er tidligere istandsat af foreningen med midler fra Niels Juul Foreningen. 
 
Forskellige muligheder for udnyttelse af huset blev drøftet, herunder et minimuseum 
for lodsdriften, men også eksempelvis også som forum for information om områdets 
natur. 

 



 
Knud Helles undersøger og fremfinder relevante oplysninger fra den tidligere 
istandsættelse, og Anja retter henvendelse til Louise Albinus om slottes påtænkte 
planer for stedet. 
 

6. Kommende arrangementer – fællesspisning mv. 

• Der blev aftalt fællesspisning torsdag den 27. oktober 2022 – Merete og Lars tager sig 
af det praktiske. Troense Hotel spørges om evt. leverance af maden. 
 

• Muligheden for et frokostarrangement dagen før Halloween dvs. den 30. oktober 2022 
– tidspunktet er valgt af hensyn til børnefamiliernes mulighed for at deltage. Anja 
undersøger, herunder også efter forslag fra Kim om det er muligt at få øvrige frivillige 
til være med til at påtage sig opgaven. 

 

• Information om dato for sæbekasseløbet annonceres i beboerbladet. 
 

• Afholdelse af en naturens dag for områdets børn og voksne forestået af slottets 
tidligere naturvejleder blev drøftet. Følgende datoer for afvikling blev drøftet: 28. 
august og 3. september 2022.  
Jens Ladekarl tager kontakt til vejlederen for fastlæggelse af tidspunkt for 
arrangement, samt det nærmere indhold af samme. 
 

• Videre blev det besluttet at afvikle kunstudstillingen ”Træets år” for børn den 9. 
oktober 2022 i Sognehuset. Jens Ladekarl tager kontakt til menighedsrådet vedrørende 
brug af huset. 
Arrangementet, der afvikles som en reception for de af byens børn, der afleverer en 
A4-tegning af ”et træ i Troense”. Tegningerne udstilles i passe partout ved 
receptionen, hvor der vil blive serveret æblejuice og træstammer. Arrangementet 
annonceres i beboerbladet. 

 
7. Skt. Hans – arrangementet. 

• I stedet for den tidligere foreslåede taler, der var forhindret, tager Jens Ladekarl kontakt 
til skibsreder Bent Højer. 
 
Keld Bo og Lars sørger for brænde til begge bål samt tillige telt. Børnearrangementet 
starter kl. 17.00, med medbragt mad og børnebål. Det store bål tændes kl. 21 for voksne 
såvel som for børn. 
Musik til kl. 21 står Henning, Poul E og Erik for. Anja står for bord og køber øl/vand og 
vin til salg. 
 

8. Forslag om etablering af en legeplads 

• Der er indkommet forslag om etablering af en legeplads.  
Der var enighed om, at der til eventuel realisering af projektet, skal ned sættes en 
arbejdsgruppe, som primært skal bestå af de eventuelt interesserede forældre. 
Placeringsmuligheder blev drøftet, herunder hvilken type legeplads det kunne være; 
naturlegeplads kontra ordinær. Anja har kontaktet Svendborg kommune, og det ligger 
fast, at beboerforeningen vil blive ansvarlig for selve anskaffelsen herunder og for 
pladsens sikkerhed mv. 
Forskellige placeringsmuligheder blev drøftet, ligesom slottets intentioner for de 
fremtidige planer for legepladsen skal undersøges. Eventuel placering i bunden af 



Grønnegade blev nævnt ligesom Mærsk gården blev nævnt. Anja kontakter ligeledes 
bådelauget vedrørende forpladsen. 

 
 Eske Ramvad kontakter sin nabo, der har tilknytning til Mærsk for navn på eventuelle 
kontaktpersoner i firmaet med henblik på eventuel ansøgning om tilskud/placering.   

 
9. Næste møde 

Den 18. august 2022 kl. 19.00 hos Kim og FU- møde den 11. august 2022 kl. 16.00 hos 
Anja. 
 

10. Eventuelt 

• De fremtidige opvarmningskilder for området blev drøftet. Eske Ramvad udtrykte 
bekymring for de mulige støjgener forbundet med varmepumper, ligesom han 
påpegede de visuelle udtryk for området. Eske opfordrede i den forbindelse til, at 
anlægge jordvarme. 
 
Heroverfor påpegede Karen Lindegård, at det bl.a. vil være en økonomisk afvejning om 
man vil skifte til jordvarme eller til jord til luftpumper og pegede i samme forbindelse 
på, at pumperne er lydsvage. 
 
Der var enighed om, at lokalplanerne sætter visse begrænsninger, men at det vil være 
hensigtsmæssigt, at der udarbejdes informationsmateriale med opfordring til at 
anlægge jordvarme, hvor det er muligt, og at der i samme publikation gøres 
opmærksom på reglerne i den gældende lokalplan. Eske Ramvad udarbejder udkast til 
publikation. 
 

• Den igangværende istandsættelse herunder etablering af kviste på ejendommen på 
Strandvejen blev drøftet. Anja konkluderede, det må lægges til grund, at etablering af 
nye kviste ligger inden for byggetilladelsen.  

 
Referent: Hanne   
 
 

 
 

 


