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Mødereferat
d.: 20-11-2008 kl.: 16:00 til 18:00 :

DONG Energys arbejdsgruppe under
grundejerkontaktudvalget
Afholdt: Gribskov Projekthus
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Top

Mødets deltagere og referent

Deltagere:

Bjarne Frølund
Bo Barfod
Tonny Bruun Nielsen
Claus Thaning
Christian Adser
Lone Corydon

Fraværende:

Mødeleder:

Referent:

Bemærk.:

Dagsorden + referat
Top

Punkter

01

Godkendelse af mødereferat fra møde den 4/9-2008

Referat:

Godkendt

02

Drøftelse af kommissorium for arbejdsgruppen.

Referat:

Christian Adser er principielt uening i DONGs rolle i arbejdsgruppen. Christian drøfter det med Peter
Jersin. Skal være godkendt inden grundejerkontaktudvalgsmødet (11/12-08)

03

Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Efterskrift:
Tidsplanen for eftersyn af tidligere kabellagte områder, har Christian Adser efter mødet, og efter
yderligere dialog med Jørgen Tang (DONG Energy) meddelt ser således ud:

Område

Udført år

Planlagt eftersyn med kommune
og entreprenør

Græsted-Gilleleje 6:

2005

28.11.2008

Helsinge 5

2007

23.04.2009

Helsinge 1

2004

Reklamationer

Græsted-Gilleleje

2006

2. kvartal 2010

Græsted-Gilleleje 5

2007

3. kvartal 2009

Helsinge-Tisvilde 2

2006

2. kvartal 2010

Helsinge 2a

2003

5 års eftersyn er udløbet

Græsted-Gilleleje 4a, 5a og 9a

2004

Reklamationer

Helsinge 3

2003

Reklamationer

Græsted-Gilleleje 2

2003

Reklamationer

Årsagerne til nogle af de meget "sene" eftersyn ifht. udførelsestidspunktet skyldes, at terminen allerede
nu er overskredet, og derfor prioriteres projekter der kan overholde terminerne iht. AB92.
Projektplaner (som udført) skal i god tid forinden eftersynsdatoerne fremsendes til kommunen. For de
områder der ikke har planlagt eftersyn, skal projektplaner (som udført) fremsendes til kommunen nu.

04

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

Referat:

Helsinge 1 rest - mangler udbedres pt.
Helsinge 5 - afsluttet.
Gilleleje 3 - afsluttet
GGK 7 netop færdig.
GGK 6B: DONG ønsker nu at kabellægge i første halvår 2009.
GGK 8: fremrykket en måned og delt i 2 områder. 16/2-09 opstartes 1. del, dog forbeholdt behandling i
kommunen. Kommunen kan tidligst behandle kabellægningen for 2009 på førstkommende møde i teknisk
udvalg efter at kommunen har modtaget en revideret kabellægningsaftale, der omfatter alle de områder
som DONG påtænker at kabellægge i 2009.
Helsinge nyt syd - uændret
Helsinge 6a og 6b uændret.

05

Evt.

Referat:

Christian Adser meddelte at der fortsat arbejdes på at kontrollere/ flytte de pågældende lavtliggende
skabe.
Bjarne Frølund spurgte til status på kommunens analyse af, om kommunen vil overtage driften for
vejbelysning på en privat fællesvej. Lone Corydon meddelte at kommunen nu har modtaget noget
databasemateriale fra DONG, som i første omgangs skal kvalitetsikres for, om det indeholder alle
kommunens veje.
Claus Thaning orienterede om fremtidig status for interessen for at modernisere på de private fællesveje.
DONG har kun modtaget henvendelse fra en enkelt borgergruppe i område GGK 8, der har ønsket
belysning (og 1 i Helsinge 1).

06

Næste møde

Referat:

Næste møde er aftalt til torsdag den 19. februar 2009 - kl. 16.00 i projekthuset.
Forslag til resterende mødeplan for 2009 aftales på mødet den 19. februar 2009.

