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Pkt Dagsorden og referat
1
Godkendelse af sidste mødereferat ->
Ref.
Ref . Godkendt
2

Orientering om slidlagsprogram, Byrådet har afsat ekstra 10 mio. kr. til
slidlagsarbejder i 2013, med henblik på at forbedre vejkapitalen.
Ref.
Ref . Jan Levring fra administrationen orienterede. Se tillige nyhed på kommunens
hjemmeside.
De forudgående arbejder i form af reparationer er sat i gang og
slidlagsprogrammet forventes gennemført med udgangen af september måned.

3

Kort orientering om igangværende vejsyn (området ved Blakshejdevej,
Solgårdsvej og Irisvej i Ramløse, et område i Vejby Strand).
Ref.
Ref . Jan Levring orienterede:
Referat fra vejsyn Blakshejdevej før sommerferien udsendes næste uge
Solgårdsvej og Irisvej, afholdt vejsyn men sagen udskudt af Teknisk
Udvalg. Der er indkaldt til møde mellem repræsentanter for grundejerne og
formand og næstformand for Teknisk Udvalg
 Fredag den 16. august afholdes vejsyn i et område ved Vejby Strand.
Området er omfattet af landreglerne og det væsentlige spørgsmål bliver
udgiftsfordelingen.



4

Vejvand, generelt og specifikt med afsæt i en sag ved Holløselund.
Ref.
Ref . Orientering og drøftelse.
Sagen var behandlet i Vandmiljøgruppen i maj og i Teknisk Udvalg i juni .

Vej- og Belysningsgruppen

5

Harmonisering af de gennem årene foretagne nedklassifiseringer af offentlige
veje i boligområder til private fællesveje i forhold til tilsvarende veje , der
stadigvæk er offentlige veje i h. t. gruppens møde d.2.5.23 og
Kontaktudvalgsmødet d.20.6.13
Ref.
Ref . Drøftet. Emnet fastholdes som tema for Vej- og Belysningsgruppen i 2013.
Gruppen ønsker viden om status for de forskellige boligområders veje .

6

Orientering om stadet for overdragelse af driften af belysning på private
fællesveje
Ref.
Ref . Sagen blev behandlet i Teknisk Udvalg i juni . I efteråret 2013 påbegyndes de
første konkrete sager.

7

Fordele og ulemper ved administration af private fællesveje i
sommerhusområderne efter henholdsvis by- og landregler.
Ref.
Ref . Vej- og Belysningsgruppen nedsætter på næste møde en arbejdsgruppe med
en repræsentant fra hver paraplyorganisation.

8

Eventuelt
Ref.
Ref . Bjarne Frølund orienterede om udkast til trafiksikkerhedsplan . Der er møde i
følgegruppen mandag i næste uge.
Næste møde er torsdag den 7. november kl. 15-17 i lokale 401.

9
Ref.
Ref.
10
Ref.
Ref .
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