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Mødereferat
d.: 22-05-2008 kl.: 16:00 til 17:30 :

DONG Energys arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget
Afholdt: Projekthuset, lok 103
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
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 13-03-2008
Mødet startede med en kort velkomst til gruppens nye medlem, Tonny Bruun Nielsen, samt en
præsentation af hver af deltagerne.

Referat:

Referatet blev godkendt efter uddybning af enkelte punkter.
02

Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Aflevering af Græsted omr. 6 påbegyndte medio marts 2008 og pågår stadig. Bjarne Frølund
spurgte hvornår det kunne forventes at være afsluttet/udbedret, og Christian Adser sagde at
udbedringerne vil blive udført i år.
Der blev spurgt til status på øvrige manglende afleveringer og Christian Adser sagde at der var
tale om op til 11 "afsluttede" kabellægningsprojekter fra 2003 til nu, der skulle kigges på

afleveringsstaus for. Indholdet samt afleveringsstatus er endnu ikke afklaret.
Græsted-Gilleleje 1:
Græsted-Gilleleje 2:
Helsinge 2a:
Helsinge 3:
Helsinge 4:
Græsted-Gilleleje 4a, 5a og 9a:
Helsinge 1:
Græsted-Gilleleje 6: Afleveringsforretning påbegyndt
Græsted-Gilleleje 4 rest:
Helsinge-Tisvilde 2, etape 2:
Græsted-Gilleleje 5 rest:
Det bliver Jørgen Tang fra DONG Energy, der kommer til at stå for disse afleveringer. Jørgen
Tang anmodes om at udarbejde et forslag til tidsplan for afleveringer af projekterne.

03

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

Referat:

Christian Adser orienterede om status på de igangværende områder.
Helsinge 5 og GGK 3 mangler slidlag og aflevering. GGK 3 er lidt foran tidsplanen.
Kommende områder:
GGK 7 er planlagt udført i perioden 8/8-08 til jan 09
GGK 6B er udskudt på ubestemt tid, pga. sammenhængen til kommunenes netop udskudte
"Græsted Stationsvejsprojekt"
GGK 8 er planlagt opstartet 9/2-09
Helsinge NYT SYD er planlagt opstartet medio 2009
Helsinge 6 er planlagt udført ultimo 09
Tonny Bruun Nielsen spurgte til fibernet og Klaus Malmose orienterede meget kort og overordnet
om det, samt opfordrede til deltagelse på aftenes borgermøde, hvor der ville blive orienteret om
det.
Lone Corydon orienterede kort om kommunens pludseligt opståede økonomiske udfordringer til
kabellægningen i 2008.
Lone Corydon orienterede om aftens borgermøde, herunder antalt tilmeldinger, procedure for
invitationen set i forhold til de tidligere borgermøder mm. Som udgangspunkt forventes aftens
borgermøde at skulle kunne dække behovet for borgerinformation til resten af Gribskov kommunes
planlagte kabellægningsområder. Pga den meget begrænsede tilmelding til borgermødet vil det
dog på et senere tidspunkt vurderes om der er behov for endnu et borgermøde.

04

Evt.
Ingen punkter.
Referat:

05

Næste møde

Referat:

Næste møde afholdes i henhold til den godkendte mødeplan, og verificeres på det foregående
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
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

Top
Ansvarlige

Forventet
realiseret

Gennemført

