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Book møde om vejlaug eller grundejerforeninger
Skal I til at oprette et vejlaug eller en grundejerforening?
I kan booke et møde med jurist Claus R. Sørensen og få vejledning til eksempelvis at oprette
vejlaug/grundejerforeninger eller gode råd til at udforme vedtægterne.
Som udgangspunkt varer møderne en time og foregår i administrationsbygningen, Torvegade 7 i
Hammel. I kan booke møderne på www.favrskov.dk

- Det handler om at finde løsninger
Jurist Claus R. Sørensen er manden, der fremover skal guide og hjælpe borgerne i forhold til at danne
vejlaug eller grundejerforeninger.
Hvad er et vejlaug? Hvad kan man bruge det til, og hvordan får man skrevet nogle vedtægter? Og
hvordan indkalder man til en stiftende generalforsamling?
Det kunne være nogle af de spørgsmål, Claus R. Sørensen får i sit nye job som rådgiver i Favrskov
Kommune i forbindelse med nedklassificeringen af offentlige veje til private fællesveje.
Selv ser han frem til den store borgerkontakt, han får, og han glæder sig til at hjælpe borgerne
igennem en proces.
- Jeg ser mig selv som en slags fødselshjælper, hvor jeg kan være med til at gøre det overskueligt
for borgerne, så vi i fællesskab kan finde løsninger, alle kan leve med. Det bliver blandt andet helt fra
snakken om, hvad et vejlaug er for en størrelse og så til konkrete opgaver i forhold til at få lauget
etableret, siger Claus R. Sørensen.
Han er uddannet jurist og ejendomsmægler. Igennem mange år har han arbejdet på advokatkontor
og beskæftiget sig med alt fra retssager, kontrakter, ægtepagter og godkendelser af hussalg til
hegnssynssager og skilsmisser.
- Jeg har stor erfaring med konfliktløsning, hvor to parter skal finde sammen om en løsning, og
faktisk også med at forebygge konflikter ved at gøre et godt forarbejde, så man undgår den store
konflikt. I mit nye job skal jeg blandt andet være god til at lytte, give gode råd og fokusere på det,
der er enighed om, understreger Claus R. Sørensen.
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Han skal primært bruge sin tid på at holde møder med berørte borgere, der ønsker at oprette
vejlaug eller grundejerforeninger. På favrskov.dk er der oprettet et bookingsystem, hvor borgerne
kan bestille et møde med Claus R. Sørensen mandag til onsdag i tidsrummet kl. 9:30-14:00 og
torsdag i tidsrummet kl. 13:00-17:00.
- Samtidig er der også mulighed for, at jeg kigger hjem til
borgerne til aftenmøder. Vi har desuden planlagt en række
skurvognsmøder rundt omkring i kommunen, hvor folk kan
kigge forbi til en snak. Så der bliver rig lejlighed til at mødes
og hjælpe folk med gode råd og oplysning om alt det
praktiske omkring stiftelsen af vejlaug eller grundejerforeninger. Og jeg vil også gerne sige lidt om, at et vejlaug
faktisk også er en mulighed for at komme tættere på
hinanden og få mere med hinanden at gøre på en vej. Så for
mig giver min funktion god mening, da det er en service,
som borgerne kan vælge at benytte sig af, siger Claus R.
Sørensen.
Han ved, at han skal finde den rette balance i sit rådgivningsarbejde, så borgerne føler sig hørte og
hjulpet.
- Helt bogstaveligt kender jeg en del til det med den rette balance, for jeg sejler havkajak på Skive
Fjord i min fritid. Der handler det i høj grad om at holde balancen for ikke at ryge i vandet, siger
Claus R. Sørensen, der bor i Skive.

Kontakt til Claus R. Sørensen:
crso@favrskov.dk, 89 64 53 26 eller 20 27 32 27.

Sæt kryds i kalenderen til et skurvognsmøde
I det første nyhedsbrev omtalte vi planerne om at holde møder lokalt. Møderne er nu fastlagt, og tid
og sted er på plads. Claus R. Sørensen deltager i de syv møder. Det bliver møder, hvor du som
borger kan få svar på mange af dine spørgsmål, se kort over de påtænkte nedklassificerede veje i
det område, hvor de enkelte møder foregår, møde andre berørte naboer og blandt andet få mere
konkret viden om at oprette vejlaug. Alle interesserede er velkomne til at kigge forbi skurvognen, og
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tilmelding er ikke nødvendig. Du møder blot frem på det tidspunkt i skurvognens åbningstid, som
passer dig bedst.
Skurvognen er åben for møder i tidsrummet kl.15.00-21.00 på følgende datoer og steder:








Tirsdag 1. november 2016, Torvet i Ulstrup, Østergade 2, 8860 Ulstrup
Onsdag 2. november 2016, p-pladsen ved Skolevej 1, Laurbjerg, 8870 Langå
Torsdag 3. november 2016, p-pladsen ved Tungelundskolen, Gl. Tungelundvej 9, 8881
Thorsø
Tirsdag 8. november 2016, p-pladsen ved Kirken, Kirkevej 3, Foldby, 8382 Hinnerup
Torsdag 10. november 2016, grønt areal ved Engvej, Anbæk, 8450 Hammel
Tirsdag 15. november 2016, p-pladsen på Sallvej/overfor Tommesensvej, 8450 Hammel
Onsdag 16. november 2016, ved regnvandsbassinet på Jagtvej, 8450 Hammel

Hvorfor skal jeg høres?
I forbindelse med udsendelsen af de mange tilstandsrapporter har flere borgere spurgt os, hvorfor
de egentlig skal høres i sagen, da de ikke bor på den vej, der efter planerne bliver til en privat
fællesvej. Men for at følge vejloven skal alle borgere høres, hvis vi skønner, at de bliver berørt af
beslutningen om nedklassificeringen.
Eksempelvis kan det være sådan, at du som beboer på vej A, skal benytte vej B for at komme ud på
en offentlig vej. Det vil sige, at du skal have vejret til vej B, der planlægges nedklassificeret. Derfor
skal du så høres i sagen.

