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56 ÅR MED TAARBÆK FLAGALLÉ
K æ r e Ta a r b æ k k c r e !

Nedenfor kan du i hovedtræk få et indtryk af Taarbæk Flagallés historie:
Stiftelse
Fra fødsel til voksen

Hvem har taget "slæbet"
Hvornår og hvordan

Privilegier som medlem af Taarbæk Flagallc.
H v o r n å r s t a r t e d e Ta a r b æ k F l a t i a l l c :

Flagallécn blev indviet den 5. juni 1961.
i l v c m s t a r t e d e Ta a r b æ k F l a i z a l l c :

Taarbæk Handelsstandsforening.
1 Ivor lang var flatzalléen dentzanti:

Fra Taarbæk Strandvejs tilslutning til Strandvejen i den nordlige ende til
Taarbæk Strandvej 50.
Hvem satte den op deimanu:

På skift satte Taarbæk Idrætsforening (fodboldklubben) og Taarbæk Sejlklub
den op.
Hvornår fik/købte Niels (Post) Jensen flagalléen:

Da Taarbæk Handelsstandsforening lukkede, ringede daværende formand
Waldemar Jacobsen til Niels og overdrog ejerskabet af tlagalléen til ham.
Del står hen i det uvisse, om Niels fik flagalléen eller købte den for en krone;
men herefter var det Niels's flagallé.
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Flagalléen var meget forfalden. Der blev omkring 1985 holdt udendørs kar
neval til fordel for flagallccn.

Hvornår startede Forcnimzen Taarbæk Flatzallc

Afskrift af referat fra stiftende generalforsamling:
Stiftende genera/Jorsani/ing lørdag den 27. april 1996 ifodholdkluhhusets lo
kaler ved Trepilelågen.
Niels (Post) Jensen fremlagde forslag til vedtægter samt redegjorde for Flag
alléens tilstand. Det var nødvendigt at forsøge at etablere en bredere øko
nomi til vedligeholdelse og eventuel udvidelse. Hidtil havde Flagalléen været
administreret af Taarbæk Nyt. Efter en drøftelse blev vedtægterne vedtaget.
Niels (Post) Jensen blev valgt til formand, Claus P. Nielsen til kasserer og
Kjeld Rasmussen til revisor.
Ingvar Nielsen
Dirigent
Hvornår kom Taarbæk Flagallc on ad Edelslundsvei:

I løbet af sommeren 1999 blev der, ved mellemkomst af Richard Sandbæk,

etableret 33 guirlandehuller (den tekniske betegnelse) til flagstænger fra
rundkørslen ad Edelslundsvej op til kirken.

Etablering af guirlandehuller er et kommunalt "privilegium", vi må ikke selv.
Der blev indkøbt Hag. flagstænger og knopper til dækning af strækningen.
Da flagstænger er billigere i indkøb, hvis de er ubehandlede, klargjorde vi
d e m s e l v.

Denne strækning blev første gang opsat ved konfirmationen Store Bededag år
2000.

Nv revisor:

I 2009 overtog Klavs Olsen jobbet efter Kjeld Rasmussen.

Hvomår fik vi forlænget Taarbæk Flagallé fra Pumpehuset til lyskrydset:
I 2010 etablerede kommunen huller i fortovet fra Taarbæk Strandvej 50

(Pumpehuset) til lyskrydset ved Staunings plæne. Et stykke af vejen - kun på
vandsiden - pga. træer og parkeringspladser. 29 huller i alt.

Der blev igen indkøbt flag, flagstænger og knopper til dækning af stræknin
gen. For at spare penge klargjorde vi selv flagstænger og flagknoppcr.
Disse huller blev etableret, efter Jens Timmermann havde talt med borgme

steren og fortalt, at foreningen Taarbæk Flagallé selv står for indkøb at stæn
ger og flag. og at denne forening selv sørger for opsætningen, altså ingen ud
gifter
for
Kommunen.
Fortsætles!
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Denne strækning blev første gang opsat ved konfinnationcn i 2010.
Hvomår kom der flatrhuller nå havnen:

I forbindelse med Sankt Hans aften, havde der været opsat flagstænger på

havnen. De første år blev stængerne bundet til diverse lamper m.m.; men i
2011 blev der lavet beslag til flagstængerne.
Hvem satte tlaustænucmc op litie efter Niels overton flauallécn:

Efter Niels's overtagelse af Taarbæk Flagallc blev den i en årrække sat op af
en gruppe personer: Lotte, Connie, Niels, Mogens, Kurt, Viktor, Klavs, Jør
gen, Brian, Claus m.fl.
Hvornår ovcrtou Foreninucn Taarbæk Flagallé Flagallécn:

Efter Niels (Post) Jensens død i 2016, blev det aftalt med Birthe Jensen at

spørge Christian Hjortkjær om han ville være formand for Taarbæk Flagallc.
Christian modtog dette hverv med glæde, hvorefter Birthe overdrog ejerska
bet af den fysiske tiagallé til Foreningen Taarbæk Flagallé.
1 Ivcm sætter flauallccn op nu:
Da det gamle daghold blev ældre og pga. sygdom og død blev mindre, blev
der taget kontakt til cykelholdet i Taarbæk "Bcllybikers" for at høre, om de

ville hjælpe med opsætningen af llagalléen, det ville de gerne, så nu er der
kommet ungt blod til del hårde arbejde (gennemsnitsalderen er ca. 55 år).
En særlig opsætning:
I 2014 blev hele Taarbæk Flagallé sat op
• Taarbæk Strandvej
• Edelslundsvej
• Ta a r b æ k h a v n

Delte var i forbindelse med kirkens 150 års jubilæum, havnens 150 års jubi
læum og Sejlklubbens 75 års jubilæum.
Hvad dækker Taarbæk Flagallé nu:

I skrivende stund - Store Bededag 2017 - kan flagallccn dække
• Taarbæk Strandvej
• Edelslundsvej
• Ta a r b æ k h a v n

I alt 154 flagstænger.

Der mangler desværre nogle huller i Taarbæk Strandvej - disse er blevet gra
vet op ved diverse gravearbejder - der arbejdes på at få disse huller genetab
leret.
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Reeler for opsætning:
Ved specielle højtider, eksempelvis kongeligt besøg, konfinnation o. lign. er
det bestyrelsens ansvar, at der rejses flagstænger i forhold til begivenhedens
"storhed".

Privileeier ved medlemskab af Taarbæk Flagalle:
Medlemmer af Taarbæk Flagallé kan låne et mindre antal stænger og flag til
egen fest. Henvendelse til fonnanden eller kassereren i god tid.
Man skal selv hente, opsætte og afleverer det lånte.
Dersom man skal bruge en større del af flagailcen, koster det ekstra.
Proceduren er den samme, som ovenfor nævnt. Man skal selv sørge for og
betale et hold til opsætning og nedtagning, dog skal af praktiske årsager én
person fra tlagalléens normale opsætterhold deltage.
Under normale omstændigheder kan Taarbæk Flagallé godt sørge for det.

Dato. klokkeslæt og pris aftales med fomianden eller kassereren. I det hele
taget sætter holdet omkring Taarbæk Flagalle en ære i at være imødekom
mende og fleksibel over for medlemmernes ønsker.
Formand

Kasserer

Christian Hjortkjær

/vARBÆfc.

Claus Pajhede Nielsen

- Reperation

- Autolakering Din tryghed er
- Dæk/Fælge sikret gennem
- Rust / Skader
- Olieskift

- Støvsugning
- Airconditloning

Ring til Jacob Knuth og lad os få

S S

en bilsnak om, hvad vi kan hjælpe

ijmU^tion

dig med - vi kan mere end du tror!
Ta a r b æ k A u t o

Taarbækdalsve] 2, 2930 klampenborg
Tel: 3964 2034 - mail: Taarbaek-auto@live.dk

■ Tryghed

