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DONG Energy arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget
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Mødets deltagere og referent
Deltagere:

Bjarne Frølund
Tonny Bruun Nielsen
Peter Jersin
Claus Thaning
Lone Corydon

Fraværende:

Christian Adser
Bo Barfod

Mødeleder:

Bjarne Frølund

Referent:

Lone Corydon

Bemærk.:

Dagsorden + referat
Top

Punkter

01

Godkendelse af mødereferat fra møde den 20/11-2008

Referat:

Referatet blev godkendt, men Peter Jersin havde et spørgsmål med fra Christian Adser, som ikke
forstod hvad der i punkt 3 menes med ordet "projektplaner". Lone Corydon yddybede at hun f.eks.
for område Helsinge 3 havde brug for at se nogle planer der angav hvilke vejstrækninger der var
blevet gravet i, og hvor, så kommunen havde mulighed for selv at checke området i gennem og
vurdere om vi havde reklamationer.
02

Drøftelse af kommissorium for arbejdsgruppen

Referat:

Peter Jersin uddybede hvilke betydning DONGs opsplitning af kommercielle og koncessionerede
forretninger medvirkede. DONGs koncessionerede del er ikke "indstillet" på at have direkte kontakt
til borgere. Dog kan de medvirke til møderne for at hjælpe DONGs kommercielle del med evt. at
svare på spørgsmål.

Bjarne Frølund mente at der nu generelt var kommet klarhed og struktur over
kabellægningsforløbet, så det der nu havde højeste fokus var løbende opfølgning. Bjarne Frølund
mente så ikke det var nødvendigt med DONGs deltagelse på møderne, da de nu kunne nøjes med
at "punke" kommunen. Bjarne Frølund foreslog derfor at der blev udarbejdet et helt nyt
kommisorium, hvor kun borgerrepræsentanterne og kommunen deltog.
Lone Corydon meddelte at hun ikke uden drøftelse med administrationen kunne tage stilling til
kommunens holdning til dette forslag, og at hun fandt det ærgeligt at hun ikke forinden var blevet
præsenteret for forslaget, så hun havde haft mulighed for at drøfte det med administrationen
forinden.
Det blev aftalt at Bjarne Frølund udarbejder et nyt udkast til kommisorium, som afspejler hans
forslag.
03

Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Område

Udført år

Planlagt eftersyn med kommune
og entreprenør

Græsted-Gilleleje 6:

2005

28.11.2008: Justering af master
og asfaltarbejder udføres når
vejret er til det.

Helsinge 5

2007

23.04.2009: 1. års gennemgang

Helsinge 1

2004

Reklamationer. Peter Jersin
oplyste at projektet er overdraget
til kommunen, men at der stadig
er lidt fejl på fiber. Lone Corydon
kender ikke til overdragelsen.
Peter Jersin undersøger det.

Græsted-Gilleleje

2006

2. kvartal 2010

Græsted-Gilleleje 5

2007

3. kvartal 2009

Helsinge-Tisvilde 2

2006

2. kvartal 2010

Helsinge 2a

2003

5 års eftersyn er udløbet

Græsted-Gilleleje 4a, 5a og 9a

2004

Reklamationer

Helsinge 3

2003

Reklamationer

Græsted-Gilleleje 2

2003

Reklamationer

Efterskrift: De bemærkninger der på mødet blev drøftet vedr. Helsinge 1, udført i 2004 - hører de
ikke i stedet for til Helsinge 1 rest , udført i 2008 ? 2008 projekterne bør måske tilføjes listen når de
er afsluttet.
04

Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG Energy/kommunen
Referat:

Helsinge 1 rest, 2008 - afsluttet og overdraget
Helsinge 5, 2007 - afsluttet og overdraget
Gilleleje 3, 2008 - afsluttet og overdraget
GGK 7, 2008 - afsluttet og overdraget
GGK 6B, 2009: Der er udført midlertidige stik på forkant - Det har været planlagt at den skulle
kabellægges medio 2009, men DONG er ved nu internt at afklare hvornår de vil kabellægge den.

GGK 8 A og B, 2009: Kabellægningen opstartes snart.
Helsinge nyt syd - uændret
Helsinge 6A og 6B - uændret
Lone Corydon orienterede om kommunens status for kabellægningsplanerne for 2009, herunder
behandlingsforløbet i teknisk udvalg samt årsager til at sagerne udgik.
05

Evt.
Referat:

Bjarne Frølund udtrykte irritation over at han som formand ikke bliver orienteret løbende mellem
vores møder. Lone Corydon svarede at hun ved hvert møde opdaterede alt hvad der var muligt, og
havde ikke opfattelsen af, at tovholderrollen også skulle forpligte hende til at opdatere formanden
løbende mellem møderne. Bjarne Frølund ønskede dette, og Lone Corydon undersøger om
tovholderrollen skal omfatte dette også.
Omkring opfølgning på de lavtliggende skabe meddelte Peter Jersin for Christian Adser, at det i
DONG er blevet indskærpet at der skal tages højde for lavtliggende skabe fremover. Bjarne Frølund
meddelte, at kun det store DS skab var flyttet. Der stod stadig følgende 3 skabe: FS-25-01-06, Nesa
2212-81 og Vejbel. skab 591189-00.
Omkring kommunens analyse af, om kommunen vil betale driften for vejbelysningen på private
fællesveje, meddelte Lone Corydon, at der fortsat arbejdes på sagen.
Claus Thaning orienterede om at der ikke var indkommet yderligere interesse - udover den ene
grundejerforening i GGK8 - for at modernisere vejbelysningen på de private fællesveje.
Tonny Bruun Nielsen spurgte til hvordan fibernettet virkede. Claus Thaning forklarede hvordan det
virkede og opfordrede til også at søge fibernet spørgsmål afklaret via DONGs hjemmeside.
06

Næste møde
Referat:

Næste møde er indtil videre aftalt til torsdag den 14. maj 2009 - kl. 16.00 i projekthuset. Det endnu
ikke er helt klart hvem der overtager tovholderrollen mens Lone Corydon er på barsel.
Forslag til årets mødeplan er aftalt:
1. møde: 19.02.2009 - kl. 16.00 i projekthuset. Er afholdt
2. møde: 14.05.2009 - kl. 16.00 i projekthuset.
3. møde: 13.08.2009 - kl. 16.00 i projekthuset.
4. møde: 12.11.2009 - kl. 16.00 i projekthuset.
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