02-05-2013 VEJ- OG BELYSNINGSGRUPPEN
Dagsorden / Referat

Opgaver

Mødeforum

Vej- og belysningsgruppen

Ordstyrer

Bjarne Frølund

Referent

Christian Sabber Jensen

Fraværende

Kai Nielsen (afbud)

Pkt

Dagsorden og referat

1

Orientering om tovholdere for Vej- og belysningsgruppen
Ref. Christian Sabber Jensen orienterede. Vej- og belysningsgruppen og Rodegruppen er pt.
uden tovholder.
Drøftet.

2

Godkendelse af sidste mødereferat ->
Ref. Ingen bemærkninger. Godkendt.

3

Følgegruppe for trafiksikkerhedsplanen
Orientering fra Bjarne Frølund og udpegning/konfirmering af valg til repræsentant til
følgegruppen)
Ref. Bjarne Frølund orienterede.
Der skal udarbejdes en ny og opdateret handleplan til trafiksikkerhedsplanen. Første
step er færdiggørelsen af en uheldsanalyse, som udsendes (via Bjarne Frølund) til Vejog belysningsgruppen.
Udkast til handleplan forventes forelagt følgegruppen i juni og planen forventes
behandlet af Teknisk Udvalg i efteråret 2013.
Drøftet.
Bjarne Frølund indstilles af Vej- og belysningsgruppen som Grundejerkontaktudvalgets
repræsentant i følgegruppen.

4

Orientering om igangværende arbejde med udbud af entrepriser på vejområdet.
Ref. Christian Sabber Jensen orienterede.

5

Slidlagsprogram 2013 (behandlet i TEK) og vejkapital.
Ref. Christian Sabber Jensen orienterede.

6

Vejsyn.




Administrativ forretningsgangsbeskrivelse med deadlines
Vejledning/manual på området til brug for grundejerne

Ref. Drøftet.
Der er pt. ingen forretningsgangsbeskrivelse vedtaget af Teknisk Udvalg. Sager om
vejsyn afvikles på grundlag af privatvejslovens bestemmelser.
7

Vedligeholdelse af private fællesveje.
Udarbejdelse af manual for grundejerne i sommerhusområder uden vejlaug eller
grundejerforening.
Ref. Drøftet i sammenhæng med pkt. 6.

8

Overdragelse af driften af belysning på private fællesveje.

Overvejelser om ny politisk behandling i Teknisk Udvalg på baggrund af de stillede
spørgsmål på kommunens hjemmeside (ikke opdateret siden uge 10) og de mange
læserbrevssynspunkter – i denne forbindelse gøres opmærksom på endnu større
forskelsbehandling i forhold til udstykninger, hvor vejene er kommunale uden forklarlig
årsag, specielt i den gamle Græsted-Gilleleje Kommune.
Ref. Administrationen følger op i forhold til opdateringen af hjemmesiden.
Gruppen drøftede den manglende harmonisering på vejområdet som skildret ovenfor.
Emnet bringes op i Grundejerkontaktudvalget med henblik på en bredere drøftelse af
hvordan man kan harmonisere området i højere grad.
9

Næste møde
Ref. Torsdag den 15. august kl. 15.00.

10

Eventuelt

Ref. Ny centerchef for Bolig, Vej og Vand er Jarl Ahlers Mortensen, som er tiltrådt pr. 1. maj.
2013.
(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og trykke på tabulatorknappen )

