
 
 

TAARBÆK GRUNDEJER-OG BORGERFORENNING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Grundejer- og Borgerforening afholdt på Taarbæk 
Skole torsdag den 24. oktober 2013 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. 33 deltog i generalforsamlingen. Den legendariske kringle er tilbage – bestyrelsen turde ikke 
andet. Jeanette Oppenheim skriver referat. 

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen kan ses på 
foreningens hjemmeside som bilag til dette referat. Beretningen gengives også i førstkommende 
nummer af Taarbæk Nyt. 
 
Herudover enkelte aktuelle bemærkninger som supplement: 
 

- Debatten om de private veje er ikke slut. Indlæg 23.10. i DGO. Kommunen ønsker lige 
vilkår for Taarbæk veje og andre veje i Kommunen. De private veje i Taarbæk blev (ved et 
tilfælde forlyder det fra politisk kilde): Edelslundsvej, Kirkevej, Skovvej og Taarbækdalsvej. 

- Foreningen er upolitisk, men bemærk politisk møde i ”Klatten” på Taarbæk Skole lørdag 
den 2.11 kl. 15-17. 

- 80 hvervebreve er omdelt for ganske nyligt. 
- Møde snarest med restauranten Den Røde Cottage. Bestyrelsen vil arbejde for en 

pragmatisk løsning om støj og fester om natten. 
 
Bemærkninger til beretningen: 
 

- Thorkild Høyer supplerede angående bredbåndet. I forbindelse med opgravning af nærmest 
hele Taarbæk blev TDC bedt om at lægge fibernet. TDC tilbød fibernet for 13.000 kr. pr. 
husstand i Taarbæk forudsat alle deltager. Det er i øvrigt muligt at blive opgraderet til 30 
Mbit. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at holde fast og fortsætte kampen for 
bedre bredbåndsforbindelser i Taarbæk. 
 

- Til lokalplanforslaget bemærkede Jørgen B. Schmidt, at en gruppe foreninger og 
institutioner i Taarbæk ønsker Taarbæk Kros status uændret i en ny lokalplan. TGBF burde 
have konfereret med denne gruppe. Formanden mindede om, at TGBF fra starten har 



opfordret alle foreninger og enkelte borgere til at være med i arbejdet med den nye 
lokalplan, og arbejdet i den nedsatte lokalplangruppe fungerede. 

 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen, der udtrykte tak og anerkendelse af bestyrelsens store 
arbejde i det forløbne år. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: 
 

Connie Nielsen forelagde regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Årsregnskabet er 
påtegnet OK af foreningens interne revisor.  
Årets positive resultat skyldes til dels, at bestyrelsen havde ventet flere udgifter i forbindelse med 
lokalplanarbejdet. Bestyrelsen har nu rummelighed til at bruge nogle af foreningens penge til 
fremtidige og større aktiviteter, som f.eks. ”Springforbi-sagen”. 
 
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 2013 til 30. juni 2014. 

 
5. Behandling af indkomne forslag: 

 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 
6. Valg af bestyrelse m.m.: 

 
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er):  Richard Sandbæk, Lars 

Blicher-Hansen og Poul-Erik Andersen var på valg.  
Richard Sandbæk og Poul Erik Andersen blev genvalgt for 2 år, og Richard Sandbæk 
blev genvalgt som formand. 
Som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år valgtes Linda Garlov. 
Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim, Thorkild Høyer og Jørgen Bertelsen blev valgt til 
bestyrelsen for 2 år i 2012. 
Lars Blicher-Hansen havde efter mange år i bestyrelsen valgt at opstille som suppleant 
og Lars blev valgt som suppleant for bestyrelsens medlemmer. 

b. Revisor: Alice Timmermann blev genvalgt, og Christian Hjortkjær blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

 
7. Eventuelt: 

 
Richard Sandbæk sluttede mødet af og ønskede velkommen til Linda Garlov. 
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 

 


