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Generelt om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling: 

På generalforsamlingen 26.april 2012 blev undertegnede Tenna Larsen genvalgt som formand. Efterfølgende 

konstituerede bestyrelsen sig med Søren Dale Pedersen som næstformand og Kenneth Rishaug som ny 

kasserer i stedet for Søren Skjemte, der udtrådte af bestyrelsen. Per Hogne Hansen og Karsten Kildahl fortsatte 

som menige medlemmer, og Per Thornøe fortsatte som revisor for Breelte Vejlav. I slutningen af oktober så 

Kenneth Rishaug sig desværre nødsaget til at frasige sig posten som kasserer og udtrådte af vejlauget. Palle 

Lorenzen, der var opstillet som personlig suppleant for Kenneth, indtrådte med kort varsel i bestyrelsen i 

stedet for ham. Dette skift af kasserer midt på året bevirkede imidlertid, at kontingentopkrævningen til 

vejlauget blev forsinket, og først blev omdelt lige før jul. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 

3 møder jævnt fordelt over perioden, og Palle har deltaget i de to sidste. Ud over selve møderne har der været 

perioder med megen mailkorrespondance - også i weekenderne. 

 

Beboerbrev: 

En af de ting der kan medvirke til at udsætte tidspunktet for slidlagets nedbrydning, er at alle grundejere – 

også de nytilflyttede - sørger for at luge og feje jord væk fra vejkanten ud for deres grund. Sidste år fik alle 

grundejere en påmindelse herom i slutningen af juni. I år blev brevet omdelt sidst på sommeren. 

 

Reparation af drænrender ud for Breeltehøj 10 og Breeltehøj 4: 

I forbindelse med anlæggelsen af vejene Breeltehøj, -lund og –dal er der blevet etableret en række drænrender 

mellem vej og indkørsel, de steder hvor overfladevandet fra vejen ellers ville risikere at løbe ned i haven hos 

den enkelte grundejer. Allerede for et par år siden påtog vejlauget sig at betale en renovering af en sådan 

drænrende hos Søren Skjemte ud for Breeltedal 4, så da Per Thornøe, Breeltehøj 10 henvendte sig i 

eftersommeren 2012, fik han hurtigt bestyrelsens opbakning til at indhente et tilbud hos firmaet Zacho-Lind, 

der havde stået for den tidligere reparation. Denne gang lød tilbuddet imidlertid på et væsentligt større beløb, 

så det blev besluttet at undersøge, om det kunne gøres billigere. Vi endte med at benytte os af firmaet Bohn 

Kloak, som Karsten Kildahl kunne anbefale, og fik repareret både drænrenden ud for nr. 10 og den tilsvarende 

drænrende ud for Breeltehøj 4, der ligeledes trængte til reparation. 

 

Fornyelse af vejbelægning: 

Det har flere gange været på tale at forsegle de (mindre) vejrevner, der gik på tværs af vejen ud for Breeltehøj 

13, uden at der rigtigt er sket mere. Dette efterår lykkedes det imidlertid, idet Karsten dagen efter et 

bestyrelsesmøde tog kontakt til firmaet Lemminkäinen, der netop havde opgaver på Usserød Kongevej. 

Samtidig fik vi repareret en lignende revne tværs over vejen ud for Breeltehøj nr. 5. Det var så meningen, at 

Lemminkäinen efterfølgende skulle foretage en reparation af en række vejrevner, der går på langs af vejene, 

og som vi først nu blev opmærksomme på. Ifølge Lemminkäinen er det forsvarligt at vente 3-5 år, før man 

reparerer disse vejrevner, men der har været enighed i den hidtidige bestyrelse om, at der ikke var nogen grund 

til at vente. Imidlertid bevirkede det, at vi i en periode stod uden kasserer, at dette projekt måtte udskydes. 

Forhåbentlig kan arbejdet blive udført i indeværende regnskabsår. 

 

Regnskab og budget:  

Såvel regnskab for året 2011/2012 såvel som budget for regnskabsåret 2012/2013 kan ses på Breelte 

Grundejerforenings hjemmeside (regnskabsåret løber fra 1.oktober det første år til 30. september det følgende 

år). Palle Lorenzen har sørget for en bedre og mere overskuelig opstilling af regnskab og budget. På forsiden 

af årsrapporten ses de tre veje, det drejer sig om. 

I vedtægterne for Breelte Vejlav er der åbnet mulighed for en årlig indeksregulering af bidraget, der oprindelig 

blev fastsat til kr. 300. Efter at en sådan indeksregulering i flere år var blevet forsømt, vedtog general-

forsamlingen 2012 at forhøje det årlige bidrag til 358kr. Et beløb der ifølge vor kasserer omtrent svarer til det 

bidrag, der var fremkommet, såfremt kontingentet løbende var blevet indeksreguleret med forbrugerindekset 

lagt til grund. En fortsat indeksregulering betyder, at kontingentet for næste budgetår fastsættes til kr. 367 – en 

forhøjelse på 9kr! Skal bidraget øget yderligere vil det formentlig kræve en vedtægtsændring. 

 

Hørsholm 14.marts 2013 

 

På vegne af bestyrelsen i ”Breelte Vejlav” 

Tenna Larsen, formand 


