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Mødereferat
d.: 04-09-2008 kl.: 16:00 til 17:30 :

DONG Energys arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget
Mødets
deltagere

Referat

Opgaveliste

Mødedeltagere
Top

Mødets deltagere og referent
Deltagere:

Bjarne Frølund (formand) - Grundejersammenslutningen
Bo Barfod - Landliggersammenslutningen
Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen
Klaus Malmose - DONG Energy
Claus Thaning - DONG Energy
Peter Jersin - DONG Energy
Christian Adser - DONG Energy
Lone Corydon - Gribskov Kommune - Tovholder

Fraværende:

Ole Baltz - Grundejerforbudet (sommerhuse)

Mødeleder:

Bjarne Frølund

Referent:

Lone Corydon

Bemærk.:

Dagsorden + referat
Punkter

01

Top
Godkendelse af mødereferat fra møde den 22-05-2008

Referat:

Gruppen bød velkommen til Klaus Malmoses afløser, Peter Jersin. Peter overtager Klauses rolle (i
forbindelse med kabellægningen) grundet omstruktureringer hos DONG Energy. Peter
repræsenterer El-nettet (Distrubitionen). De kommercielle aktiviteter repræsenteres af Claus
Thaning.
Bjarne Frølund ønsker lidt mere uddybning i referaterne samt en opdateret plan med angivelse af
de forskellige områder og deres tidsplan. Ellers er referatet godkendt.
02

Drøftelse af kommissorium for arbejdsgruppen.

Referat:

Punktet udskydes til næste gang, da grundeejerkontaktudvalget har ønsket at kommissorium
udarbejdes på baggrund af en "fælles skabelon" gældende for alle arbejdesgrupperne under

grundejerkontaktudvalget. Det har internt i kommunen først været muligt at indkalde tovholderene
til dette møde efter arbejdsgruppens møde idag.
03

Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Christian Adser fortalte at overdragelsen af Græsted omr. 6 fortsat pågår. Lone konkretiserede
status for sagen. Bjarne Frølund påpegede det kritisable tidsforløb i sagen. Vores aftale her i
arbejdsgruppen om at DONG skal inddrage borgerne på private fællesveje, hvor borgerne har
købt ny belysning blev drøftet igen. Herunder var der en debat om de områder der kabellægges
hvor der ikke er solgt lys. Vores aftale om DONGs inddragelse af borgerne omfatter kun de
områder hvor borgerne har købt lys. Øvrige kabellagte områder behandles på lige fod med andre
gravninger i kommunen. Borgerne kan på normal vis kontakte vejmyndigheden, hvis de har
bemærkninger til retableringen.
Bjarne Frølund efterlyste Jørgen Tangs forslag til tidsplan. Christian Adser sagde, at der netop er
oprettet et nyt team der skal tage sig af planlægningen.
Christian Adser fortalte at fremover laver DONG nu et afslutningsbrev når de er færdige med
kabellægningen i områder, hvor borgerne får mulighed for at komme med deres bemærkninger.
Tiltaget blev rost af deltagerne.

04

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

Referat:

Helsinge 1 rest (Ramløse, Vejby, Ørby): Er ved at være færdig - nogle af etaperne er ved at blive
afleveret. Forventes færdig før tid.
Helsinge 5 (Helsinge centrum mm): Er udført (pånær nogle mangler). Overdragelse pågår.
Gilleleje 3: Færdig. Mangelister er ved at blive kontrolleret.
GGK 7 (Blistrup, Alme mm): Er netop opstartet 16/8 - forventes færdig primo 09.
GGK 6b (Græsted Stationsvej mm): Udskudt pt. til 2010 pga stationsvejesprojektet.
GGK8 (Esrum mm): Forventes start 16/3-09 - ca. 6 mdr.
Helsinge NYT syd (Anisse mm): Flyttet til medio 2010.
Helsinge 6a: Udskudt til 2010
Helsinge 6b: Planlagt til 2010
Helsige 6 er pga. sin store størrelse blevet opdelt i en 6a og 6b. Den præcise geografiske opdeling
kan endnu ikke oplyses.

Oversigt over områderne vedhæftet referatet.
Årsager til de løbende ændringer i tidsplanen blev drøftet. Generelt ønskede DONG at de enkelte
entreprenører nåede at afslutte områder før de opstartede nye områder.

05

Evt.

Referat:

Bjarne Frølund fremlagde punktet fra grundejerkontaktudvalget mht. problematikken for
oversvømmede lavtliggende DONG-skabe. Bjarne Frølund anmodede DONG om at forholde sig til
dette i deres projektering. Bjarne Frølund nævnte et eksempel med et lavtliggende DONG skab på
hjørnet af Strandvads åsen og Gilleåsen, som har stået under vand med strømafbrydelse til følge.
Christian Adser kigger på det konkrete sag, og fortalte at DONG ikke oplever det som et generelt
problem, samt at projektlederen bør være opmærksom på evt. "terrænproblemer" ved
planlægningen af placering af skabe.
Bjarne Frølund spurgte til den indkomne interesse for at modernisere vejbelysning på de private
fællesveje. Claus Thaning fortalte at der ikke var kommet så mange henvendelser. Vi drøftede
erfaringerne fra de tidligere anvendte metoder borgerne var blevet inviteret på. Materialet fra
sidste invitation/borgermøde ligger stadig på kommunenes hjemmeside. Alle bedes sprede
informationen.
Klaus Malmose orienterede om at den nye Key Account Manager hedder Helene Lund Juul.
Emner i forbindelse med kabellægningen hører dog nu under Peter Jersin, som nævnt øverst i
referatet.
Lone Corydon orienterede om Teknisk udvalgs beslutning vedr. en modtaget ansøgning om
kommunen ville overtage driften for vejbelysning på en privat fællesvej. Punktet kan læses i sit
fulde omfang på hjemmesiden, jf punkt 106 i teknisk udvalgs mødereferat fra den 21/8-08.
06

Næste møde

Referat:

Næste møde afholdes i henhold til den godkendte mødeplan, og verificeres på det forudgående
møde i henhold til aftale. Tovholder udsender mødeindkaldelser forud for mødet uanset ændringer
i forhold til mødeplanen eller ej.
Resterende mødeplan for 2008:
1. møde: Torsdag den 13/3 (afholdt)
2. møde: Torsdag den 22/5 (afholdt)
3. møde: Torsdag den 4/9 (afholdt)
4. møde: Torsdag den 20/11
Næste møde afholdes i Græsted og starter kl. 16.00

Opgaveliste
Opgaver og handlinger besluttet på mødet
Opgaver/handlinger
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