
 
 

TAARBÆK BORGERFORENING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening afholdt på Taarbæk Skole onsdag den 26. 
oktober 2016 kl. 19.30 i ”Akvariet”.  
 
Inden generalforsamling talte Skoleinspektør Charlotte Normann Andersen om Taarbæk Skole. 
 
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 indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Omkring 50 borgere deltog i generalforsamlingen.  

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
 
Richard Sandbæk kom bl. a. ind på følgende: 
 

- ”Hvad vil vi med Taarbæk”? – Indlæg senere om ”Taarbæk mod år 2025” 
- Strandstilauget og Springforbiprojektet 
- Vedligeholdelse af Taarbæk, herunder byvandring i marts med delegation af politikere og embedsmænd 

fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Opfølgningsmøde med kommunen den 29/8. TB har senest fået en 
kontakt person i Center for Areal & Ejendomme. Taarbæk Borgerforening vil meget gerne have 
indflydelse på en vedligeholdelsesplan for Taarbæk, herunder vedligeholdelse af Kommunens gamle 
redskabsskure/vaskehuse på Molevej. 

- Liv i byen – bopælspligt bør fastholdes strengt for Taarbæk. 
- Anvendelse af den gamle Menigshedsbørnehave. 
- Parkering, fodgængerfelt, cykelsti langs Kystbanen er blevet asfalteret. Lokalplan 233, herunder Nordre 

Molevej 4. 
- 253 medlemmer nu i Taarbæk Borgerforening. Nyerhvervede Mobilepay er en succes. 

 
Foreningens overordnede målsætninger for det kommende år er: Planen for ”Taarbæk mod år 2025” samt 
opfølgning på den gode kommunikation med Kommunen. 
 
Som en del af bestyrelsens beretning orienterede Thorkild Høyer nærmere om arbejdet med ”Taarbæk mod år 
2025”. Arbejdsgrupper nedsat under bestyrelsen har i det forløbne år medvirket til det oplæg, som blev sendt ud 
dagen før generalforsamlingen, og som ligger på Taarbæk Portalen. 
 
”Taarbæk mod år 2025” er en efterfølger til ”Vores Taarbæk 2017”. Der vil blive indkaldt til Borgermøde i 
januar med henblik på mere detaljeret drøftelse og igen nedsættelse af konkrete arbejdsgrupper med reference til 
bestyrelsen. Har borgere kommentarer til det nuværende og foreløbige oplæg, er disse meget velkomne og kan 
sendes til Thorkild Høyer eller til Linda Garlov. 



 
TB har medvirket til, at der nu er udarbejdet en velkomstfolder om Taarbæk til udlevering til nye beboere. Om 
alle vore foreninger, alle vore gode tilbud og fantastiske liv sammen her. Tak til primus motor Linda Garlov. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: 
 

Connie Nielsen forelagde det af Alice Timmermann reviderede regnskab for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 
2016. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med et overskud på ca. 6.000 kr. 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. Forslaget blev vedtaget og gælder således for regnskabsåret 1. 
juli 2017 til 30. juni 2018. 
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  
 

6. Valg af bestyrelse m.m.: 
 
a) Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim, Thorkild Høyer og Jørgen Bertelsen var på valg og blev 

genvalgt for 2 år. 
b) Lars Blicher-Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år. 
c) Poul Erik Andersen blev valgt som suppleant for 1 år. 
d) Alice Timmermann blev genvalgt som revisor. 
e) Christian Hjortkær blev genvalgt som revisor suppleant. 

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

7. Eventuelt: 
 

Det blev bemærket, at lys på stien ved banen ikke fungerer. Den, der opdager, at der er noget galt med belysning 
på stien, opfordres til at ringe eller skrive til DONG. Fejlen plejer at blive rettet hurtigt. 
 
Tak til revisor og dirigent. 
 
 
Formand:    Dirigent: 

 
 
(sign)                                       (sign) 

_______________________  _________________________________ 
Richard Sandbæk   Karen Stage Petersen 

 


