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Pkt Dagsorden og referat
1
Godkendelse af sidste mødereferat ->
Ref.
Ref . Godkendt
2
Parkeringsforholdene i Tisvildeleje
Ref.
Ref . Peder Andersen bragte, på vegne af Grundejerforeningen for Tisvilde og
omegn, spørgsmålet om udformning af parkeringsløsningen i Tisvilde
Hovedgade på bane.
Jan Levring fra administrationen orienterede om projektet og processen bag,
samt om de vejtekniske forhold.
Drøftet. Jan Levring oplyste, at projektet skal evalueres på et eller andet
tidspunkt, hvilket formentlig skal ske i 2014.
3

Harmonisering vedrørende nedklassificering af offentlige veje til private
fællesveje
Ref.
Ref . Drøftet.
Til næste møde forberedes eksempler med henblik på at kunne drøfte kriterier
for hvornår veje skal være offentlige veje eller private fællesveje .

4

Opfølgning fra mødet den 2. maj 2013:
1. Vejsyn
Administrativ forretningsgangsbeskrivelse med deadline
vejledning/manual på området til brug for grundejerne.
2. Vedligeholdelse af private fællesveje
Udarbejdelse af manual for grundejerne i sommerhusområder uden vejlaug
eller grundejerforening.
3. Overdragelse af driften af belysning på private fællesveje
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Administrationens opfølgning på opdatering af hjemmesiden
Ref.
Ref . 1. Ligger som afventende opgave.
2. Peder Andersen og Lis Jensen indgår i en arbejdsgruppe. Administrationen
indkalder til et arbejdsmøde.
3. Der arbejdes på en konkret opdatering af hjemmesiden.
5

Opfølgning fra mødet den 15. august 2013:
1. Orientering om stade for overdragelse af driften af belysning på private
fællesveje.
Ref.
Ref . 1. Administrationen forbereder at starte op med konkrete projekter og en
rådgiver der gennemfører processen i to eller tre lokalområder , således at
der opnås konkrete erfaringer og således at vi kommer i gang med
opgaven.

6

Eventuelt og næste møde
Ref.
Ref . Lis Jensen spurgte til status på afholdte vejsyn. Jan Levring orienterede.
Næste møde er torsdag den 6. februar 2014 kl. 15-16.30 i lokale 401.

7
Ref.
Ref .
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Ref.
Ref.
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Ref.
Ref .
10
Ref.
Ref .
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