
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Troense Beboerforening 
Den 22. november 2022 hos Camilla 

 
Fraværende: Kasper, Karen, Hanne og Kim 
 

1. Godkendelse af referat af 6. oktober 2022 - udskudt til næste møde 
 

2. Siden sidst 

• Børnekunstudstilling ”Træets år” med 24 udstillede tegninger blev en god oplevelse 
for børn og forældre – traktementet med ”træstammer” var eftertragtet. 

• Udkast ønskes til opstillingsforslag for luft til vandpumper – bliver snarest udarbejdet 
beregnet til hjemmesiden og som indstik i velkomstfolder. 

• Pæreskuderne – rigeligt med æbleflæsk til middagen. Der var færre tilmeldte, end 
sidste år og tilmeldingsfristen for deltagelse var sat til senere end fristen for at bestille 
maden, derfor kunne man ikke nå at afbestille de store mængder. Og så Alle æblerne 
blev solgt, hvilket gav et overskud på ca. 4.000,- kr. 

• Halloweenkagearrangement den 30. oktober: Der var flot fremmøde med 62 
deltagere. Næste år ændres det til tidsrummet kl. 14 - 16. 

• ”En have i Troense” med Helle Troelsen blev et spændende foredrag med 40 
begejstrede tilhørere. 

• Foreløbig tilbagemelding fra Svendborg Kommune i forhold til Slotsalléen og Troense 
Strandvej. Begge beboere er kontaktet af beboerforeningen med positiv dialog som 
resultat. Kommunen arbejder videre med henvendelserne. 

• Strandgade 17 – der har været kontakt med beboerne der har indrettet midlertidig p-
plads i forhaven, der vil blive retableret når byggeprojektet er færdigt. 

• Fællesspisningen trak 24 deltagere med god mad fra Vindebyslagteren. Også 
samarbejder med Mærskgårdens køkken kunne være en mulighed i fremtiden. 

• Legestue i Sognehuset er godkendt af menighedsrådet, men er ikke pt. aktuel. 
 

3. Kontingentbetaling og medlemsregistrering – der drøftes flere muligheder omkring 
betaling og medlemsregistrering. Det konkluderes, at der fortsættes med den gamle 
ordning med indbetaling på foreningens konto og med mulighed for individuel 
opkrævningspraksis. 
Der bliver behov for at kontakte beboerne i de nye boligområder der kommer ved Gl. 
Nybyvej og Eskærhaven. 
Ny revideret omdelingsseddel udfærdiges af Anja. 
 

4. Opfølgning på bopælspligt – planklagenævnet har behandlet sagerne og givet ejerne 
medhold vedrørende tre af de fem berørte ejendomme. Kommunen har hermed givet 
tilladelse til de tre ejer ikke at have folkeregisteradresse registeret på ejendommen i 
Troense – en ret der også følger med ved ejerskifte. 
Kommunen har været bekendt med problemet gennem adskillige år, med har ikke sikret 
den nødvendige sagsdokumentation. Dette vil forvaltningen nu tage ved lære af ved en 
omorganisering af deres arbejdsgange. 



 
5. Hjemmeside – vi har fået ny opgraderet hjemmeside med smarte funktioner og genvej til 

Facebook. Fotos af husene på google-drev ønskes gjort tilgængelig. 
Flere billeder er velkomne for at belyse livet i Troense. 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes indsende portrætfoto til brug på hjemmesiden i 
forbindelse med synliggørelse af bestyrelsesmedlemmer. 
 

6. Velkomstpolitik – Nye beboere bydes velkommen af gade repræsentant. 
Gaderepræsentanterne aftales indbydes hvem der påtager sig opgaven og der udleveres 
velkomstfolder, for at tilflyttere kan få en god tilknytning til lokalområdet og 
beboerforeningen. 
 

7. Lokalplan 675 hvor den nye bebyggelse ”Eskærhaven” vil give ekstra trafikbelastning 
gennem Thorseng ud på Gammel Nybyvej og på Eskærvej til Sundhøj. Endvidere er der 
bekymring for de dårlige oversigtsforhold ved krydset Gl. Nybyvej / Eskærvej, hvor 
skolebørn og ”bløde” trafikanter især er udsatte. 
Der sendes høringssvar til Kommune med ønske om en samlet plan for trafiksikring af 
området. Med henvisning til tidligere indsendte brev og projekt nr.195 i TEU´s projekt 
katalog. 
Der foreslås en midlertidig forbindelsesvej over markstykket til anvendelse under 
byggeperioden. 

 
8. Kommende arrangementer  

- Juletræstænding 
- Træ: Lars og Keld Bo.  
- Lyskæde: Anja.  
- Sange opsætning: Anja.  
- Sange trykkes af Kim 
- Forplejning: Anja med opvarmning af gløgg i Storms Hjørne 
- Musik: Anders fra Krogvej.  
- Plakater til nytår opsættes og uddeles af Jens og Keld Bo i samarbejde med 

fyrværkerioplysningsgruppen. 
 

9. Næste møder torsdag, den 5. januar Kl. 19.00 hos Anja.  
FU torsdag den 29/12 kl. 10.00 hos Merete 

 
10. Eventuelt 
- Udkørsel fra Magellanstræde til Strandvejen mangler bomme, hvilket kan skabe farlige 

situationer. Anja kontakter Mærskgården og evt. kommunen. 
- Til næste møde skal overvejes hvem der genopstiller til valg til GF. 
- På Kohavestien er væltet et træ – Keld Bo og Lars tager affære. 

 
Referat: Keld Bo 


