
 
 
 
 

TAARBÆK BORGERFORENING 
 
 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening afholdt på Taarbæk Skole lørdag den 27. 
oktober 2018 kl. 19.00 i ”Akvariet”.  
 
Dagsorden ifølge til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent: 
 

Peter Breum bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Jens Stephensen som 
dirigent. Jens blev valgt og konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
 
Omkring 60 medlemmer deltog i generalforsamlingen.  

 
2. Formanden aflægger beretning: 

 
Peter Breum aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år og bemærkede indledningsvist, at det har været et 
meget aktivt og travlt år for bestyrelsen. Bestyrelsens beretning vil blive aflagt i 3 dele. Af formanden, af Lars 
Blicher-Hansen angående fortove og asfaltering og af Jørgen Bertelsen angående trafikregulering. 
 
Formanden kom bl. a. ind på følgende:  
 

! Nye medlemmer til foreningen, herunder nye beboere i byen  
! Det traditionelle møde med Borgmester Sofia Osmani var velbesøgt og vellykket 
! De mange byggeaktiviteter, herunder om- og tilbygninger har medført trafikale gener i byen 
! Tak til de 3 medlemmer af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse for løbende opmærksomhed og 

omsorg for byen 
! Optakt til revision af lokalplan 233  
! Og endeligt et initiativ fra Kommunens side om inddragelse af borgerne. Vældig positivt, og de første 

møder har været holdt.  
 
Lars Blicher-Hansen orienterede om fortove og asfaltarbejder. 
	

! Der	er	for	nylig	asfalteret	med	den	farvede	småstens-belægningen	ud	for	skolen.	Farveskiftet	i	vejen	og	
på	fortovet	skal	indikere,	at	der	er	behov	for	ekstra	agtpågivenhed.	De	overskydende	sten	vil	blive	fejet	
op,	når	det	skønnes,	at	belægningen	har	sat	sig,	som	den	skal.	

! Kiss	and	ride	skiltning	sættes	op,	når	man	er	færdig	med	opkørslen	til	P-pladsen	på	vestsiden	af	vejen.	
Fire	p-pladser	på	østsiden	nærmest	købmanden	og	skolen	bliver	reserveret	til	afsætning	af	skolebørn	i	
perioden	7:30	til	8:30.	

! Fartchikanerne	i	den	sydlige	del	af	Taarbæk	Strandvej	bliver	genetableret	snarest	i	samråd	med	Movia.	
De	skal	være	så	effektive	som	muligt,	men	bussen	skal	kunne	komme	igennem…	



! Når	det	noget	forsinkede	fortovsarbejde	på	vestsiden	er	nået	ned	til	den	gamle,		menneskeforladte	
smedje,	skal	det	vurderes,	om	vejrforholdene	tillader	udlægning	af	grundlaget	for	den	kommende	
asfaltering	(slidlag,	som	det	hedder	i	fagsproget)	på	Taarbæk	Strandvej	syd.	

! Når	forårsvejret	så	er	til	det,	fortsætter	arbejdet	med	kantsten	og	fortove	i	den	nordlige	del	af	Taarbæk	
Strandvej.	Der	var	ikke	budget	til	det	hele	i	år,	har	vi	fået	at	vide.		

! Formentlig	først	derefter	etableres	det	endelige	slidlag	i	hele	Taarbæk	Strandvejs	længde.	
! Parkeringsbåse	vil	blive	streget	op,	også	under	Cottageparken.	

 
Jørgen Bertelsen orienterede om hastighedsmålingerne, der blev foretaget 3 steder i maj måned – vel at 
bemærke på et tidspunkt, hvor der ikke var fortovsarbejder eller andet. 
 
 
Det blev nævnt, at Skovstien er både for gående og cykler og at cykler skal vige for gående. Det er skiltet i den 
nordlige ende af Taarbæk, og der burde opsættes flere skilte herom. 
 
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen i sin helhed. 
 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: 
 

Connie Nielsen forelagde det af Alice Timmermann reviderede regnskab for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 
2018. Foreningen har nu 283 medlemmer. En nettotilgang på ca. 30. Årets resultat på et lille underskud blev 
taget til efterretning og regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. Forslaget blev vedtaget og gælder således for regnskabsåret 1. 
juli 2018 til 30. juni 2019. 
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
 

Der var indkommet forslag fra Per Falkjær om at hædre Niels ”Post” Jensen ved at opkalde en vej eller et sted i 
Taarbæk efter Niels. Karsten Lomholt bemærkede, at det er lidt ”oppe i tiden” med navne i Kommunen og 
opfordrede TB til at komme med konkrete forslag. Der var bred tilslutning til, at bestyrelsen arbejder videre med 
forslaget. 
 
 

6. Valg af bestyrelse m.m.: 
 
a) Peter Breum blev valgt som formand i 2017 for 2 år og er ikke på valg i år. 
b) Jeanette Oppenheim, Connie Nielsen, Thorkild Høyer og Jørgen Bertelsen er på valg i år. Connie, 

Thorkild og Jørgen blev genvalgt for 2 år. Endvidere blev Lars Blicher-Hansen valgt for 2 år til 
bestyrelsen. 

c) Jeanette Oppenheim blev valgt som 1. suppleant og Svend Solvig blev genvalgt som 2. suppleant. 
Suppleanterne 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, Linda Garlov, 
Thorkild Høyer, Jørgen Bertelsen, Casper Strunge og Lars Blicher-Hansen. 

 
7. Eventuelt: 

 
Per Falkjær havde hæftet sig ved Borgmesterens bemærkning om en sum penge, der evt. kunne være til rådighed 
for visse borger-aktiviteter i Kommunen. Der er ikke sket noget konkret i Taarbæk bort set fra, at Borgmesteren 
har taget initiativ til ”Borgerinddragelse” i dele Kommunens virke. 
 
Lars Blicher-Hansen orienterede om kystsikring, der nu er et kommunalt anliggende. Tidligere var det statens. 
Lars opfordrede til at interesserede kan mødes efter Nytår. Henvendelse til Lars på: blicher-hansen@mail.dk 
 
Gitte Kjær-Westermann orienterede om kommunens initiativ angående udearealer. Taarbæk Skole og 
Skolebestyrelsen er aktiv med ansøgning om at få del i midler til forskønnelse af skolegården. 
 
Der blev spurgt, om Lokalråd har interesse for Taarbæk Borgerforening. Formanden henvist til Taarbæk Nyt, der 
i højere grad vil være et forum for den diskussion.  
 
Endelig blev der reklameret for en App, der hedder TIP LTK, hvor man kan gøre Kommunen opmærksom på 
forhold i Taarbæk, som Kommunen med fordel kan tage sig hurtigt af. 
 
 
Tak til dirigenten. 
 
 
 
Formand:    Dirigent: 

 
 
                                     

_______________________  _________________________________ 
Peter Breum                          Jens Stephensen 
 
 
 
 
 
Referent: 
Jeanette Oppenheim 

 
 
 


