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Generelt om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling: 

På generalforsamlingen 9.april 2014 blev den siddende bestyrelse genvalgt med Tenna Larsen som formand. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Søren Dale Pedersen som næstformand, Martin Mogensen, 

Breeltehøj 1, posten som kasserer og med Per Hogne Hansen og Karsten Kildahl som medlemmer. 

Mødeaktiviteten i bestyrelsen har været relativt lav, dels har ikke været nogen reparations sager at mødes om 

og dels måtte Tenna desværre i løbet af efteråret trække sig fra bestyrelsen af private årsager. Som meddelt på 

vejlavets hjemmeside har den tilbageværende del af bestyrelsen forgæves anmodet suppleanter om at træde 

ind i bestyrelsen og derpå afholdt et omkonstitueringsmøde med efterfølgende bestyrelsesmøde for at drøfte 

vejenes tilstand og evt. behov for reparation samt for at forberede Generalforsamling i 2015.  

 

Vejenes tilstand og vurdering af behov for vedligehold. 

Der er ikke umiddelbart iøjnefaldende skader på vejene. Dog ser Breeltedal ud til at være i relativt dårligere 

stand end de øvrige veje. Bestyrelsen forventer, ud fra en lægsmands vurdering, at en fornyelse af slidlaget 

kan komme på tale inden for 3-5 år for Breeltedals vedkommende og måske et par år yderligere for de andre 

veje. Om man skal forsøge at levetidsforlænge belægningen med pletreparationer i første omgang og om man 

skal foretage fornyelse af belægning i tempi eller som en samlet entreprise må afgøres i de kommende år af 

den til enhver tid siddende bestyrelse med assistance fra en vejkyndig person.  

Der er dog ingen tvivl om at vi skal være på forkant og løbende sørge for at vejbanerne er intakte og uden 

huller da en degradering af vejens bærelag vil medføre meget større renoverings udgifter. Ligeledes, kan alle 

grundejere medvirke til at udsætte tidspunktet for slidlagets nedbrydning, ved at luge og feje jord væk fra 

vejkanten ud for deres grund. 

 

Regnskab og budget:  

Såvel regnskab for året 2013/2014 som budget for regnskabsåret 2014/2015 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). 

 

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 i 2012 at forhøje bidraget for 2012/13 til 358kr. En fortsat indeksregulering med baggrund i 

forbrugerindekset betød, at kontingentet for 2013/14 blev fastsat til kr. 367 og det årlige bidrag for 

indeværende års budget (2014/15) lander på kr. 373. 

 

Som nævnt ovenfor er det vigtigt at foretage straks reparationer af opståede huller i belægningen for at undgå 

degradering af vejens bærelag. Til dækning af sådanne eventuelle reparationer har bestyrelsen afsat et beløb på 

kr. 10.000 i indeværende års budget. Det er således ikke midler det er besluttet at bruge, men et beløb der er til 

rådighed hvis situationen skulle opstå. 

 

 

Hørsholm 5. april 2015 

 

På vegne af bestyrelsen i ”Breelte Vejlav” 

Søren Dale Pedersen, formand 


