
 
 
 

TAARBÆK GRUNDEJER-OG BORGERFORENNING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Grundejer- og Borgerforening afholdt på Taarbæk 
Skole onsdag den 25. oktober 2012 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. 25 deltog i generalforsamlingen. Den legendariske kringle var blevet udskiftet med 
Citronmåne fra Løgismoses bageri Summerbird. Der var vist stemning for at gå tilbage til kringlen 
næste år. 

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år og fremhævede følgende: 

 
- Ny lokalplan, herunder status her og nu. 36 indsigelser har fundet vej til Kommunen, og 

bestyrelsen holder igen møde med Kommunen nu i november måned. Som det ser ud nu, er 
det meget tænkeligt, at der på baggrund af de mange indsigelser, kommer en ny høring 
inden jul. Det er TGBF’s mål, at den nye lokalplan skal vedtages inden sommerferien 2013. 

- Springforbi området. Bolden er p.t. hos Skovrideren. 
- Udvidede parkeringsmuligheder. Ikke andet nyt, end at den nye lokalplan vil åbne for 

private initiativer. 
- Politikernes fokus på ”udkants Lyngby” 
- Flere medlemmer til foreningen. Kampagnen, der startede sidste efterår, har givet 44 nye 

medlemmer. Vi vil gerne have flere. 
- Sankt Hans aften. 
- Hjemmeside – www.taarbaek.dk 

Tilmeld dig info tjenesten, når nyt sættes på hjemmesiden. Send din e-mail adresse til 
jeanette@oppenheim.dk 

 
En tak fra formanden til lokalplansgruppen og til kollegerne i bestyrelsen, og ikke mindst tak til Peter 
Hjalf, der har arbejdet trofast i bestyrelsen i 17 år. Peters arbejder kalder, og Peter giver stafetten videre. 
 
Beretningen kan i detaljer ses på hjemmesiden, og et uddrag vil blive gengivet i Taarbæk Nyt. 
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der herefter blev godkendt af 
forsamlingen. 
 



3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: 
 

I Connie Nielsens forelagde Jeanette Oppenheim regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. 
Årsregnskabet er påtegnet OK af foreningens interne revisor. Den store forskel på indtægterne skyldes 
de mange nye medlemmer, som forhåbentligt forbliver medlemmer og også betaler kontingent for 
2012-2013. TGBF har ca. 250 medlemmer. 
 
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 2012 til 30. juni 2013. 

 
5. Behandling af indkomne forslag: 

 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 
6. Valg af bestyrelse m.m.: 

 
a. Formand:  

Richard Sandbæk blev genvalgt sidste år for 2 år og var derfor ikke på valg i år.. 
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:  Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim og Peter Hjalf 

var på valg. Peter Hjalf ønskede at udtræde af bestyrelsen. Connie og Jeanette var villige 
til genvalg. Jørgen Bertelsen og Thorkild Høyer stillede op til bestyrelsen og 
præsenterede sig kort. Da der kan vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i år, blev de 4 valgt 
for 2 år. 

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

 
7. Eventuelt: 

 
Christian Hjortkjær ønskede bestyrelsen til lykke med lokalplansarbejdet. Flere positive 
tilkendegivelser fra andre til bestyrelsen og også med bemærkning om, at intet andet sted i Kommunen,  
har samarbejdet med Kommunen været så vellykket. Der er grund til gensidig stolthed over, at det er 
lykkedes så godt. 
 
Christian Hjortkjær bemærkede, at biblioteksbusssen formentlig vil blive nedlagt, hvorefter der fra 
Nytår vil være et ubemandet bibliotek. Bestyrelsen lovede at tage emnet op over for Kommunen. 
 
Der blev spurgt til oprydning på Skovstien efter klip og beskæring? 
 
Richard Sandbæk sluttede mødet af og ønskede velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Tak til 
forsamlingen for positiv holdning og tilslutning til foreningens arbejde. Endelig tak til revisor Alice 
Timmermann og dirigent Karen Stage Pedersen. 



 
Formand:    Dirigent: 

 
 
(sign)                                       (sign) 

_______________________  _________________________________ 
Richard Sandbæk   Karen Stage Petersen 

 


