
 

Taarbæk borgerforening 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening afholdt lørdag d. 26. 

oktober 2019 kl.11.00 på Taarbæk skole. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 
 

Formanden Peter Breum bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Jens 

Stephensen blev valgt som dirigent.  Jens Stephensen blev valgt og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet i Taarbæk Nyt i midten af september og omdelt til 

alle borgere i Taarbæk. Der var omkring 40 tilstede. 

 

2. Formanden fremlægger beretning 

Peter Breum fremlagde beretning for det forløbne år. Formanden fortalte om, hvad der er 

sket det seneste år, og hvad der er de væsentligste opgaver de næste år: 

 

• Vej- og fortovsprojektet er blevet færdig. Det har været et stort arbejde. 

• Kystsikring er blevet en kommunal opgave i stedet for statslig og dermed også en 
opgave, som Borgerforeningen er nødt til at tage på sig. Der arbejdes i første 
omgang på at få stablet et borgermøde på benene. 

• Snerydning og vedligeholdelse af de private fællesveje. Det er kun Taarbæk 
Strandvej, Strandvejen og Edelslundsvej, der er kommunale veje – resten er private 
fællesveje. Der opfordres til, at de enkelte veje etablerer vejlaug, som kan stå for 
vedligehold og snerydning.  

• Det er blevet et stort problem, at der er mangel på parkeringspladser i byen, og der 
er ikke nogen let løsning, for i selve Taarbæk kan der ikke etableres flere pladser. En 
løsning kan være at etablere såkaldt længdeparkering langs Strandvejen fra 
indkørslen ved den Røde Cottage til Edelslundvej og gerne med en flisebelagt sti 
gennem Cottageparken. 

• Borgerforeningen har i over et år deltaget i en arbejdsgruppe om en ny, revideret 
lokalplan for den centrale del af Taarbæk. Hensigten er at stramme så meget op på 
de bestemmelser, der regulerer bevaringen af Taarbæks enestående miljø, således at 
vi i fremtiden med planen i hånden kan undgå den slags dispensationer, der f.eks. 
har ført til nybyggeriet på Nordre Molevej 4.  



• Trafiksikkerhed er et emne, som Borgerforeningen vedvarende har oppe til drøftelse 
med kommunen, og der er desværre ikke megen lydhørhed. Der er stillet en ny 
trafikmåling på Taarbæk Strandvej og Strandvejen i udsigt her i efteråret. 

• Borgerforeningen har ydet et bidrag til den nye legeplads. 

 

Formanden  takkede de 3 lokale kommunalpolitikere  for at være med til at tale Taarbæks 
sag i kommunen.  

 

Dirigenten satte herefter beretningen til debat: 

Der blev drøftet om, der bliver kørt for hurtigt i Taarbæk.  Flere mente, at der blev kørt for 

hurtigt. Richard Sandbæk sagde, at der ikke bliver kørt stærkere end andre steder. Der er 

enkelte, der kører meget for hurtigt.    

Det blev nævnt, at der mangler renovering mellem skole og rundkørslen.  Der er et fortov, 

der ikke fungerer godt. Kommunen vurderer, at det er godt nok.  Der bliver ikke gjort 

mere. 

Det er et problem, når der mange renoveringer i gang.   Håndværkerbilerne fylder meget. 

Der blev talt om køre på løbehjul.  Forældre opfordres til at tale med deres børn, så de 

tager hensyn til de gående. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab.  

Connie Nielsen fremlagde det af Alice Timmermann reviderede regnskab. 

Årets resultat er et overskud på 7.000 kr.   

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100 kr. om året. 

Kontingentet på 100 kr. blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 



6. Valg af bestyrelse mv.: 

a. Peter Breum blev valgt som formand for de kommende 2 år. 

b. Linda Garlov og Casper Strunge blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 

c. Jeanette Oppenheim blev valgt som suppleant til bestyrelsen for et år 

d. Alice Timmermann blev valgt som revisor 
e. Christian Hjortkjær blev valgt som revisorsuppleant 

Bestyrelsen består herefter af: 

Peter Breum ( formand) Thorkild Høyer, Lars Blicher-Hansen, Connie Nielsen, Jørgen 

Bertelsen, Linda Garlov, Casper Strunge. 

 

7. Evt. 

Det blev igen drøftet at opkalde en vej efter Niels Post.    

Gitte Kjær Westermann orienterede om, at kommunen er i gang med byplanudviklingen. 

Der er byvandringer rundt i kommunen.  Der er borgerinddragelsesmøder, hvor man 

opfordres til at møde op. 

Richard Sandbæk orienterede om, at Taarbæk mangler en del parkeringspladser,  fordi der 

er stopforbud ved Skovbo  Det har nok ikke den store virkning, da en del holder ulovligt.  

Der er evaluering i november.  . 

Formanden sagde tak til dirigenten og annoncerede, at der næste år skal startes med en 
sang. 

 

Herefter var der et oplæg af Nee Rentz Petersen om det spændende legepladsprojekt, som 

nu er afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


