
 
 

TAARBÆK GRUNDEJER-OG BORGERFORENING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Grundejer- og Borgerforening afholdt på Taarbæk Skole 
torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 i ”Akvariet”.  
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent: 
 

Richard Sandbæk bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Karen Stage 
Petersen som dirigent. Karen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 28 
borgere deltog i generalforsamlingen. Jeanette Oppenheim skriver referat. 

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretning (ekstrakt) kan ses på foreningens 
hjemmeside, ligesom beretningen gengives også i forkortet udgave i førstkommende nummer af Taarbæk Nyt. 
 
Der var enkelte spørgsmål/kommentarer til beretningen: 
 

- Torben Ulrik Zahle undrede sig over yderligere affaldssortering i private husstande, idet papir og 
flasker indsamles uproblematisk. Jens Timmermann orienterede om, at det bliver frivilligt, om man 
vil have 2 eller 3 beholdere. Samme pris for afhentning. Generel stigning på 3-400 kr. om året kan 
ventes. Særlige udfordringer for etageejendomme med affaldsskakter. 
 

- Ida Madsen-Mygdahlspurgte til Kommunens (manglende) indsats i forbindelse med ”Bodil” sidste 
år. Lars Blicher-Hansen orienterede om, at bestyrelsen har holdt møde med Lyngby-Taarbæk 
Forsyning, der (endelig) er kommet med en rapport om ”Bodil” nu i september måned. Der gøres en 
indsats for at forbedre forholdene i tilfælde af lignende situationer. 

 
- Christian Hjortkær spurgte til Springforbi. Hvad nyt? Richard Sandbæk forklarede, at Kommunen 

ingen indflydelse har på reparation af kyst stien. TG-BF er aktive i Springforbi-gruppen, der 
arbejder med sagen. 

 
- Endelig spurgte Anne Westh, om der er nødstrøm, hvis en pumpe sætter ud? Nej. I givet fald kan 

man hver især købe en generator. 
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: 
 

Connie Nielsen forelagde regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Årsregnskabet er påtegnet af 
foreningens interne revisor Alice Timmermann.  
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 



 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. Forslaget blev vedtaget og gælder således for regnskabsåret 1. 
juli 2014 til 30. juni 2015. 

 
5. Behandling af indkomne forslag: 

 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  
 
Der var forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens Love (vedtægter) om: 
 

- Ændring af navn til Taarbæk Borgerforening 
- Indkaldelse til generalforsamlinger pr. mail, opslag og om muligt gennem Taarbæk Nyt. 
- Krav til ændring af vedtægter (ikke så tungt, som hidtil). 

 
Med hensyn til ændring af foreningens navn er det bestyrelsens ønske hermed for det første at gøre navnet 
kortere og mere mundret at sige, men i høj grad også for at understrege, at foreningen er for ALLE BORGERE i 
Taarbæk uanset om man er grundejer. 
 
Selv om der ikke var konkret forslag herom, besluttede generalforsamlingen, at Love er for gammeldags og tungt. 
Vi har VEDTÆGTER for vor forening, og bestyrelsen blev bemyndiget til at ændre sprogligt, således at love 
bliver til vedtægter. 
 
Dirigenten satte samtlige bestyrelsens ændringsforslag til afstemning under ét. Generalforsamlingen tilsluttede 
sig forslagene enstemmigt. Anden behandling af bestyrelsens forslag bliver i henhold til gældende love på en 
særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
 
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 11. december 2014 kl. 18.00 
– 18.30 på Taarbæk Skole i ”Akvariet”. 
 
Der sættes opslag op ved skolen, og der indkaldes gennem Taarbæk Nyt. Endvidere indkaldes på foreningens 
hjemmeside. 

 
6. Valg af bestyrelse m.m.: 

 
a) Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim, Thorkild Høyer og Jørgen Bertelsen blev genvalgt for 2 år. 

Lars Blicher-Hansen blev genvalgt som suppleant for 1 år. 
b) Alice Timmermann blev genvalgt som revisor. 
c) Christian Hjortkær blev genvalgt som revisor suppleant. 

 
7. Eventuelt: 

 
Ulrik Zahle fortalte om hans anstrengelser med hensyn til forbedring af fjernsynskvaliteten i Taarbæk (gamle 
husantenner). En delvis løsning kan være etablering af LTE-filter, der koster ca. 300 kr. Ulrik Zahle inviterede til 
dannelsen af en arbejdsgruppe, som Taarbæk Borgerforening også kan deltage i. Interesserede kan henvende sig 
til Ulrik Zahle. 
 
Tak til forsamlingen for positiv holdning og tilslutning til foreningens arbejde. Endelig tak til revisor Alice 
Timmermann og dirigent Karen Stage Petersen. 
 



Formand:    Dirigent: 
 
 
(sign)                                       (sign) 

_______________________  _________________________________ 
Richard Sandbæk   Karen Stage Petersen 

 


