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 NOTAT – TAARBÆK 2025 - BORGERMØDE 09.02.2017 i Akvariet. 
 
Richard Sandbæk bød velkommen til ca. 45 fremmødte borgere. 
 
Linda Garlov gjorde status for arbejdet med Taarbæk 2025. 
 
I efteråret 2015 mødtes byens 24 foreninger for at tale om Taarbæk 2025.  
 

- Modtagelse af nye borgere i Taarbæk. ( Velkomstfolder er udarbejdet og første møde for 
nye i byen blev holdt medio januar umiddelbart før Kulturcentrets arrangement, som 
de nye var inviteret til. Tanken er at holde lignende møder hvert halve år.) 

- Kommunikation i Taarbæk. Taarbæk Nyt på FaceBook. 
- Samarbejde med Kommunen. Senest er TB tildelt en kontakt: Jens Larsen, der sammen med 

medlemmer af TB’s bestyrelse gennemgik Taarbæks ønsker til Kommunen. 
- Arrangementer i Taarbæk – overblik – årshjul 
- Fælles indbetalingssystem for foreningerne (delte meninger) 
- Taarbæk Råd – fremtidige drøftelse 
- Trafikplan – er sendt til Kommunen. 

 
Thorkild Høyer bemærkede, at Taarbæk 2025 er en levende plan. Input er velkomne. 
Thorkild Høyer foreslog grupper om f.eks.: 
 
a: Picnic i Cottageparken og/eller i Ulvedalene. 
b: Udnytte faciliteter i byen. 
c: Bedre renholdelse i byen. 
e: Parkeringsforhold. 
f:  Mere liv i byen. Hvor er børnefamilierne? 
 
Jørgen B. Schmidt foreslog en fortsættelse af arbejdet angående trafikplan. 
Forslag om busstop i midten af Taarbæk Strandvej – sluser (som Fredensvej i Ordrup). 
 
Thorkild Høyer opfordrede forsamlingen til i små grupper at komme med input om Taarbæk 2025. 
Der kom mange gode input og kommentarer, som vi kan arbejde videre med. 
 
Jørgen B. Schmidt orienterede om, at et Menighedshus med plads til 50-60 er under projektering. 
 
Der var forslag om ungdomsboliger. 
 
Der blev nedsat 2 udvalg: 
 
Mentor – integration: 
Pernille Leding 
Kristin Bjelke 
Jørgen Abrahamsen 
Mikael Hansen 
Eva Philip 
Charlotte Paaskesen 
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Bredbånd: 
Mikael Hansen 
 
Fælles oprydning: 
Skolebestyrelsen 
 
Ønsker du/I at være med i en gruppe, da skrive venligst til Linda Garlov på 
LG@Journalistforbundet.dk 
 
 
Referat JO. 
 
 
 


