
 
 
 
 

TAARBÆK BORGERFORENING 
 
 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening afholdt på Taarbæk Skole torsdag den 26. 
oktober 2017 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 indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Omkring 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen.  

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år og bemærkede indledningsvist, at foreningen 
13/12 fylder 135 år. Foreningen er unik. Der er ikke tinglyst krav om medlemskab for hverken grundejere eller 
borgere i øvrigt. Der er omkring 850 husstande i Taarbæk. Taarbæk Borgerforening har i dag 254 medlemmer. 
 
Beretningen kom bl. a. ind på følgende: 
 

§ Hvad vil vi med Taarbæk – Taarbæk mod år 2025 
§ Strandsti Lauget og Springforbiprojektet. 
§ Nordre Molevej 
§ Kloakarbejdet på Taarbæk Strandvej 
§ Foreningens arbejde 2017/2018 
§ Tak til bestyrelsen for 9 års samarbejde, og særligt tak til Connie Nielsen, som i år har været med i 

bestyrelsen i 25 år. Også stor tak til Poul Erik Andersen, der har været med i 14 år. Poul Erik har valgt at 
hellige sig Taarbæk Nyt, som absolut ”kræver sin mand”. 

 
Beretningen kan læses i sin helhed på Taarbæk Portalen (www.taarbaek.dk) 
 
Jørgen B. Schmidt advarede om, at en eventuel revision af lokalplan 233 ikke fører til ændringer for Taarbæk 
Kro. 
 
Der blev spurgt til Købmanden i Taarbæk? Flere opfordrede bestyrelsen til at følge situationen tæt. ”Uden skole 
og købmand er der ikke liv i byen”. 
 
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 2016 til 30. juni 
2017.  
Det blev fra salen bemærket, at foreningen har en pæn formue på ca. 54.000 kr. Bestyrelsen blev opfordret til at 
bruge nogle af pengene.  
 
Richard Sandbæk bemærkede hertil, at fremtidige aktiviteter kan involvere eksterne rådgivere, som skal 
honoreres. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med et underskud på ca. 1.200 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) Peter Breum blev valgt som ny formand for 2 år. 
b) Linda Garlov blev genvalgt for 2 år.  Casper Strunge blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 

år.  
c) Lars Blicher-Hansen blev valgt som 1. suppleant, og Svend Solvig blev valgt som 2. suppleant. 

Suppleanter til bestyrelsen er valgt for 1 år. 
d) Alice Timmermann blev genvalgt som revisor. 
e) Christian Hjortkær blev genvalgt som revisor suppleant. 

 
Bestyrelsen består herefter af: Peter Breum (formand), Connie Nielsen, Jeanette 
Oppenheim, Linda Garlov, Thorkild Høyer, Jørgen Bertelsen og Casper Strunge. 
1. suppleant Lars Blicher-Hansen og 2. suppleant Svend Solvig. 

 
Lars Blicher-Hansen takkede Richard Sandbæk for hans 9 år som engageret og meget aktiv formand. 
 
Richard overrakte foreningens klokke til ny formand Peter Breum. 
 

 
7. Eventuelt: 

 
Lars Blicher-Hansen orienterede om oplægger fra Trafikgruppen ( Jørgen B. Schmidt og Jens Stephensen samt 
fra bestyrelsen Lars Blicher-Hansen og Jørgen Bertelsen) angående trafik og parkering i Taarbæk. Bestyrelsen 
arbejder videre med oplægget. 
 
Der blev spurgt til mulighed for parkering på Strandvejen?  
Lars: ja og nej. Der er allerede parkering i et vist omfang, men en oplagt mulighed. 
 



Per Falkjær foreslog et minde for Niels ”Post” Jensen f.eks. en plads eller et særligt sted i byen.  
Bestyrelsen vil tage stilling til Pers forslag på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 
Tak til revisor og dirigent. 
 
 
 
 
 
Formand:    Dirigent: 

 
 
(sign)                                       (sign) 

_______________________  _________________________________ 
Peter Breum   Karen Stage Petersen 
 
 
 
 
 
Referent: 
Jeanette Oppenheim 

 
 
 


