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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2012/2013 
 

Generelt om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling: 

På generalforsamlingen 15.april 2013 blev undertegnede Tenna Larsen genvalgt som formand. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Søren Dale Pedersen som næstformand og med Per 

Hogne Hansen og Karsten Kildahl som menige medlemmer. Palle Lorenzen fortsatte som kasserer i 

en periode, indtil han fraflyttede området. Derefter overtog Martin Mogensen, Breeltehøj 1, posten 

som kasserer. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder jævnt fordelt over perioden (august, 

november og januar).  

 

Beboerbrev: 

Alle grundejere kan medvirke til at udsætte tidspunktet for slidlagets nedbrydning, ved at luge og feje 

jord væk fra vejkanten ud for deres grund. De sidste par år har alle grundejere fået et brev herom i 

løbet af sommeren – bl.a. som en påmindelse til nytilflyttede. 

 

Reparation af drænrender ud for Breeltehøj 10 og Breeltehøj 4: 

Som allerede nævnt i beretningen for 2011/2012 blev der etableret en række drænrender mellem vej 

og indkørsel i forbindelse med anlæggelsen af vejene Breeltehøj, -lund og –dal, 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 drænrende ud for Breeltedal 4, og 

i november 2012 blev både drænrenden ud for nr. 10 og den tilsvarende drænrende ud for Breeltehøj 

4 repareret af firmaet Bohn Kloak. 

 

Fornyelse af vejbelægning: 

Ligeledes nævnt i sidste års beretning havde det længe været på tale at forsegle de (mindre) 

vejrevner, der gik på tværs af vejen ud for Breeltehøj 13, uden at der rigtigt var sket mere. Efteråret 

2012 blev disse revner repareret af firmaet Lemminkäinen, og samtidig fik vi repareret en lignende 

revne tværs over vejen ud for Breeltehøj nr. 5. 

Efterfølgende har Lemminkäinen foretaget reparation af en række vejrevner, der gik på langs af 

vejene. Dette arbejde blev udført i begyndelsen af april måned 2013. Da resultatet imidlertid ikke var 

tilfredsstillende i første omgang, blev endnu en udbedring foretaget af Lemminkäinen i midten af 

august 2013. Denne gang som reklamationssag, og med et mere fleksibelt materiale. 

 

Regnskab og budget:  

Såvel regnskab for året 2012/2013 såvel som budget for regnskabsåret 2013/2014 kan allerede nu ses 

på Breelte Grundejerforenings hjemmeside. Det anbefales, at begge dele printes ud og medbringes 

(regnskabsåret løber fra 1.oktober det første år til 30. september det følgende år). Det kan tilføjes, at 

kontingentopkrævningen for regnskabsåret 2013/2014 blev omdelt i starten af oktober 2013. 

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 generalforsamlingen i 2012 at forhøje bidraget for 2012/13 til 358kr. Et beløb der ifølge den 

daværende kasserer omtrent svarede til det bidrag, der var fremkommet, såfremt kontingentet 

løbende var blevet indeksreguleret med forbrugerindekset lagt til grund. En fortsat indeksregulering 

betød, at kontingentet for 2013/14 blev fastsat til kr. 367 og det årlige bidrag for 2014/15 lander på 

kr. 373 – en forhøjelse på 6 kr! 

 

 

Hørsholm 7.marts 2014 

 

På vegne af bestyrelsen i ”Breelte Vejlav” 

Tenna Larsen, formand 


