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Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. Nordre Strandvej, Lumsås
Arbejdsgruppen medvirker til at udarbejde løsningsforslag for, hvad der skal ske med den
kystnære del af Nordre Strandvej, som delvist blev ødelagt under stormen i december 2013.
§ 1 Formål
Arbejdsgruppens arbejde har til formål, at:
- sikre at grundejerne inddrages.
- virke som rådgivende organ for Miljø- og Klimaudvalget, i forhold til beslutning om Nordre
Strandvej.
- udarbejde løsningsforslag, som skal forelægges til politisk behandling.
§ 2 Valg til Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen skal repræsentere grundejerne i området. Området er således opdelt i 6 områder, for at imødekomme, at alle interesser kan tilgodeses.
De 6 områder er:
1. Nordre Strandvej 1-12 (fra Oddenvej til Søskrænten) med sideveje
2. Nordre Strandvej 16 – 26 + Brisevej
3. Nordre Strandvej 28-32 med sideveje + Ravnsvej med sideveje
4. Nordre Strandvej 34-52 + Havegårdsvej med sideveje
5. Nordre Strandvej mellem Havegårdsvej og Tømrerbakken samt sideveje
6. Tømrerbakken, Snedkerkrogen og Oldvejen med sideveje
Arbejdsgruppen blev valgt på det fælles borgermøde den 16. januar 2015. Det bemærkes, at
område 6 ikke er repræsenteret, idet der ikke af de fremmødte fra området, som ønskede at
deltage i arbejdsgruppen. Da dette område formodes at blive mindst påvirket af beslutningen
er det vurderingen, at deres interesser kan varetages af de øvrige grupper.
Arbejdsgruppen består af:
- 9 grundejere, der repræsentere de 6 områder
- 3 medarbejdere fra Center for Natur, Miljø og Trafik
- 1 konsulent fra Rambøll
Der blev endvidere oprettet følgegrupper. De grundejervalgte i arbejdsgruppen finder selv
samarbejdsmåder til disse følgegrupper.
§ 3 Konstituering
Arbejdsgruppens formand vælges af arbejdsgruppen på deres første møde.
Medarbejderne fra Center for Natur, Miljø og Trafik varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen.
§ 4 Arbejdsgruppens virksomhed
Arbejdsgruppen udøver sin virksomhed i møder.
Arbejdsgruppen er i henhold til sit formål et rådgivende organ for Miljø- og Klimaudvalgets
prioriteringer og arbejde i forhold til, hvad der skal ske med den kystnære del af Nordre
Strandvej, som delvist blev ødelagt under stormen i december 2013.

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde løsningsforslag, som skal forelægges til politisk behandling. Løsningsforslagene skal udarbejdes og sendes til politisk fremlæggelse til Miljø- og
Klimaudvalget, så de kan indgå i Budgetprocessen for 2016.
Arbejdsgruppen holder 3-4 møder, ca. en gang om måneden.
Der udarbejdes korte beslutningsreferater af arbejdsgruppens møder, som lægges på kommunens hjemmeside. Såfremt følgegrupperne ønsker at deres mødereferater lægges på hjemmesiden, skal disse sendes til medarbejderrepræsentanten fra Center for Natur, Miljø og Trafik.
§ 5 Opløsning og evaluering
Arbejdsgruppen opløses, når løsningsforslag er afleveret til Miljø- og Klimaudvalget.
Kommissoriet træder i kraft ved Miljø- og Klimaudvalget godkendelse.
Godkendt af Miljø- og Klimaudvalget den 3. februar 2015.
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