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Mødereferat
d.: 13-03-2008 kl.: 15:30 til 17:30 :

DONG Energy arbejdsgruppemøde under
grundejerkontaktudvalget
Mødets
deltagere

Referat

Opgaveliste

Mødedeltagere
Top

Mødets deltagere og referent
Deltagere:

Bjarne Frølund (formand) - Grundejersammenslutningen
Bo Barfod - Landliggersammenslutningen
Klaus Malmose - DONG Energy
Claus Thaning - DONG Energy
Jørgen Tang - DONG Energy
Christian Adser - DONG Energy
Lone Corydon - Gribskov Kommune - Tovholder

Fraværende:

Ole Baltz - Grundejerforbudet (sommerhuse)
Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen

Mødeleder:

Bjarne Frølund

Referent:

Lone Corydon

Bemærk.:

Dagsorden + referat
Punkter

01

Top
Godkendelse af mødereferat fra møde den 27-11-2007

Referat:

Referatet blev godkendt.
02

Opfølgning og status over uafsluttede arbejder - ved DONG

Referat:

Bjarne Frølund orienterede om at de nu var indkaldt til en afleveringsforretning med DONG, og det
glædede ham. Afleveringsformen blev drøftet, og Bjarne Frølund anbefalede at DONG medbragte
en spray til at afmærke aftalte udbedringsområder.
DONG har indkaldt 9 grundejerforeningsmænd, men kun modtaget respons fra 5, De øvrige har

DONG ikke fulgt op på. Liste vedlagt referatet.
Bo Barfod opfordrede til at indkaldelser til afleveringsforretninger kunne annonceres i avisen.
Bjarne Frølund refererede til en gammel aftale der skulle være indgået om at
foreninger/kontaktpersoner fik mulighed for at deltage i et af kommunen afholdt møde i forbindelse
med DONGs afleveringsforretninger af private fællesveje, og spørger om den aftale skal
annulleres. Lone kender ikke til denne aftale, kun til den aftale om at DONG indkalder
grundejerforeningerne/kontaktpersonerne til møde, og må derfor undersøge materiale længere
tilbage i tiden, end hun pt. er bekendt med.
Efterskrift: Lone har undersøgt sagen, og der ligger ingen aftale om at kommunen skal afholde
møder med grundejerforeningerne/kontaktpersonerne i forbindelse med DONGs aflevering af
belysningen til grundejerforeningerne. I henhold til de tidligere referater er der indgået en aftale om
at DONG indkalder grundejerforeningerne (og kommunen) til afleveringsforretningen i de områder
hvor DONG har indgået en aftale med en grundejerforening om at udskifte belysningen på deres
private fællesveje.
03

Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG/ Kommunen

Referat:

Christian Adser gennemgik status på igangværende og kommende arbejder. Arbejderne er opdelt
i etaper, som færdiggøres inden opstart på ny etape, dog med et overlap på 14 dage. Det er Elkysten der udfører alle områderne. I Græsted 6B og i Gilleleje 7 er der udført "forkant af
stikomlægning".
Lone orienterede om, at på baggrund af de erfaringer og den modtagne kritik kommunen og
DONG havde modtaget på de igangværende projekter, ville borgerne på tilsvarende vis ville blive
indkaldt til et borgermøde, men denne gang få en rimelig tidsfrist til at kunne træffe deres
beslutning i. Indkaldelsen til de kommende borgermøder vil forventeligt blive via annonce i avisen
med henvisning til kommunens hjemmeside.
Claus Thaning orienterede om, at der var sendt tilbud til 11 kontaktpersoner for private fællesveje i
Gilleleje, omr. 3; og at 4 af dem havde betalt, samt at betalingsfristen på de resterende først er
den 25. marts.
DONG orienterede om at kabellægningen i Gribskov forventes at være afsluttet i 2010.
Kommunens beslutning om at grundejere på private fællesveje selv skal betale blev drøftet.

04

Opfølgning på retableringer af gravninger - ved DONG

Referat:

Bo Barfod var ærgerlig over kommunens sagsbehandlingsforløb omkring det granulerede asfalt.
Kommunens tilbagemeldte vurdering af brugen af det granulerede asfalt blev drøftet. Bo Barfod
ønsker fortsat en generel holdning i kommunen til brug af granuleret asfalt. Lone opfatter
kommunens svarskrivelse som, at anvendelsen af det granulerede asfalt i Tisvilde er godkendt,
men at kommunens fremtidige holdning til anvendelsen endnu ikke er afgjort og afventer den af
DONG afkrævet dokumentation. Christian Adser havde ikke opfattelsen af at der afventes nogen
dokumentation fra DONG, men tog det til efterretning.
Efterskrift: Tisvilde sagen er endelig afsluttet som ovenfor beskrevet. Kommunens fremtidige
holdning til brugen af granuleret asfalt kan der ikke tages stilling til nu. Det vil ske ved en konkret
vurdering i de enkelte fremtidige sager. Den afventende dokumentation fra DONG til brug for en

generel holdning er således en beklagelig misforståelse. DONG er orienteret om dette.

05

Opfølgning på deltagernes arvejde for at promovere en renovering af vejbelysningen på de private
fællesveje.

Referat:

Lone orienterede om at hun i mødeindkaldelsen til borgermøderne havde indarbejdet flere
oplysninger om fordelene, men havde desværre ikke haft de fornødne ressourcer til at promovere
yderligere i aviser mm. Kopi af brev om indkaldelse til borgermøde i Gilleleje omr. 3 vedlægges
referatet til orientering.
Bjarne Frølund og Bo Barfod havde begge forsøgt at promovere i deres bagland.

Bo Barfod gentog sit tilbud om at deltage med et indlæg på borgermøderne, og DONG tog imod
tilbuddet og vil indarbejde det i planlægningen af næste borgermøde.
Bo Barfod anbefaler yderligere omtale samt gentagne annoncer i ugeavisen.
06

Evt.

Referat:

Ønsker til belysningen i Tisvildeleje
Bo Barfods tidligere ønske (fået 3 henvendelser) om at kommunen ser på de 2 nederste lamper på
stadepladsen i Tisvildeleje blev konkretiseret, da Kommunen og DONG ved et tilsyn ikke
umiddelbart kunne finde lokaliteten. Lone undersøger og iværksætter det evt.
Bo Barfods tidligere anmodning om at DONG bør sende meddelelser der f.eks. skal svares på
(fibernet) inden for 14 dage - til både sommerhusadresse og helårsadresse. Klaus Malmose
orienterede om proceduren og mulighederne/begrænsningerne for meddelelser ifm kabellægning.
Kabellægning kontra fibernets meddelelser blev drøftet. Bo Barfod opfordrede DONG til at finde en
mulig løsning, såfremt de ønskede at interesserede borgerne skulle have reel mulighed for at nå at
svare.
07

Godkendelse af forslaget til mødeplan i 2008

Referat:

Mødeplanen blev godkendt, og det blev aftalt at det kommende møde altid verificeres på
møderne. Endvidere blev det aftalt at kommunen udsender mødeindkaldelser til deltagerne 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
3. møde: Torsdag den 4/9
4. møde: Torsdag den 20/11
Næste møde blev ændret, således at det i stedet afholdes i Græsted, og starter kl. 16.00

Opgaveliste
Top

Opgaver og handlinger besluttet på mødet
Opgaver/handlinger

Ansvarlige

Forventet
realiseret

Gennemført

