
 
 

TAARBÆK BORGERFORENING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening afholdt på Taarbæk Skole onsdag den 21. 
oktober 2015 kl. 19.30 i ”Akvariet”.  
 
Inden generalforsamling talte Skovrider Hans Henrik Christensen om parforcejagtlandskabets optagelse på 
UNESCOS naturarvliste. Meget spændende indlæg, ikke mindst om fremtidige muligheder for at promovere 
Nordsjælland som turistområde i højere grad, end Kronborg og i særlige tilfælde Fredensborg. 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent: 
 

Richard Sandbæk bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Jens Stephensen 
som dirigent. Jens Stephensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 29 
borgere deltog i generalforsamlingen. Jeanette Oppenheim skriver referat. 

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen (ekstrakt) kan ses på Taarbæk 
Portalen under Taarbæk Borgerforening sammen med dette referat. 
 
Richard Sandbæk kom bl. a. ind på følgende: 
 

- ”Hvad vil vi med Taarbæk”? 
- Springforbi 
- Bredbånd 
- Vandafledningsarbejdet på Strandvejen 
- Vi har 240 medlemmer i foreningen 
- Taarbæk Portalen 
- Bellevue Triatlon 
- Målsætninger 2015/2016 – Taarbæk mod 2025, Oprydning i byen i almindelighed, men på Nordre 

Molevej i særdeleshed, opfølgning på Springforbi samt bredbånd igen, igen. 
 

Der var enkelte spørgsmål/kommentarer til beretningen: 
 

- I relation til Nordre Molevej 4. Hvad med det gamle mejeri? 
- Alice Vogel redegjorde for, hvorledes 7 beboere på Nordre Molevej har forholdt sig over for 

Kommunen. Rotter. Ejendommen bør forlanges revet ned. Ejer er invester, der bor i Århus. Enighed 
om samarbejde mellem nærmeste beboere og Taarbæk Borgerforening. 

- Christian Hjortkjær spurgte til projektet på ”Dyrlægegård-grunden”? Jens Timmermann orienterede 
om status ifølge Kommunen. Boligernes placering skal ændres. 

 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen. 
 
 



3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: 
 

Connie Nielsen forelagde det af Alice Timmermann reviderede regnskab for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 
2015. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med et overskud på 6.600 kr. 
 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. Forslaget blev vedtaget og gælder således for regnskabsåret 1. 
juli 2015 til 30. juni 2016. 

 
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  
 
 

6. Valg af bestyrelse m.m.: 
 
a) Richard Sandbæk blev genvalgt som foreningens formand for 2 år. 
b) Poul Erik Andersen og Linda Garlov blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Lars Blicher-Hansen 

blev genvalgt som suppleant for 1 år. 
c) Alice Timmermann blev genvalgt som revisor. 
d) Christian Hjortkær blev genvalgt som revisor suppleant. 

 
Bestyrelsen består herefter af: Richard Sandbæk (formand), Poul Erik Andersen, Connie 
Nielsen, Jeanette Oppenheim, Linda Garlov, Thorkild Høyer og Jørgen Bertelsen. 
Suppleant: Lars Blicher-Hansen. 
 

7. Eventuelt: 
 

Jens Stephensen orienterede om molen ved Jollehavnen og vinterbadernes bros forlængelse. Området er sandet 
til, så broen vanskeligt kan anvendes. Sandet kommer fra Bellevue. 
 
Christian Hjortkjær takkede igen i år bestyrelsen for dens store arbejde. Applaus. 
 
Tak til revisor og dirigent. 
 
 
Formand:    Dirigent: 

 
 
(sign)                                       (sign) 

_______________________  _________________________________ 
Richard Sandbæk   Jens Stephensen 

 


