
VEJLAUGET BREELTE HAVEN 

v/formand Nanna Brandt 

Bilag:  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 

           Oversigt over indhentede tilbud fra 3 asfaltfirmaer 

           Fuldmagtsformular 

 

29. juli 2015 

 

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vejlauget Breelte Haven 

lørdag den 15. august 2015 kl. 14
00
 

på fællesarealet ved den lille legeplads 

(i tilfælde af regnvejr rykkes ind i den nærmest tilgængelige carport) 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring – jf. bilag 

4. Forslag fra bestyrelsen vedrørende vejene i Breelte Haven – se nedenfor 

5. Valg af suppleant/er 

 

Baggrund for bestyrelsens forslag vedrørende vejene 

Der er mange både store og små revner i vejene i Breelte Haven, og bestyrelsen har derfor indhentet 3 

asfaltfirmaers vurdering af vejenes tilstand samt deres forslag til eventuelle tiltag. Der er tale om disse 3 firmaer: 

- Munck Asfalt A/S, Roskilde 

- Lemminkäinen A/S, Køge 

- Pankas A/S, Vedbæk 

En nogenlunde enslydende vurdering fra de 3 firmaer lyder, at veje som vores normalt vil holde 20-25 år. 

Vejene i Breelte Haven er, så vidt vides, anlagt 1999/2000, og de bør derfor kunne holde 5-10 år endnu, før der 

vil være behov for et nyt lag asfalt. Alle 3 firmaer anbefaler dog, at vi får revneforseglet vejene, hvorved deres 

holdbarhed kan forlænges med minimum 5 år.  

Ved revneforsegling vil der fremkomme sorte striber på kryds og tværs af vejene, hvilket nogen nok vil finde 

uskønt, men et nyt lag asfalt vil koste minimum 165.753 kr. (se vedhæftede) – et anseligt beløb, der vil skulle 

fordeles på de 20 parceller, altså minimum 8.300 kr. pr. parcel. Når vejenes holdbarhed kan forlænges med 5-10 

år ved en sådan revneforsegling, kan de fleste nok leve med udseendet – revnerne er jo heller ikke kønne. Der 

kan i øvrigt henvises til Breeltehøj, Breeltelund og Breeltedal, som fik revneforseglet vejene for ca. 2½ år siden, 

så gå eventuelt en tur derover og se, hvordan resultatet af en revneforsegling ser ud. 

Alle 3 asfaltfirmaer har fremsendt tilbud på såvel revneforsegling som nyt asfaltlag. Et enkelt firma, nemlig 

Lemminkäinen A/S, foreslår forsegling med Pentac og stenmel nu og så om 6-8 år et nyt lag asfalt. Pankas A/S 

anbefaler imidlertid ikke en sådan løsning, idet stenmel hurtigt bliver kørt af.  

Den bedste tid at udføre revneforsegling på, er i vinterhalvåret, selvfølgelig ikke hvis der ligger sne. Den lave 

temperatur får asfalten til at trække sig sammen, og der vil så være mulighed for at forsegle revnerne, når de er 

størst. Dette giver det bedste resultat, da revnen så fyldes mest muligt. Samtidig vil det også være nemmere at 

lokalisere de revner, som stadig er så små, at de kun kan ses, når asfalten har trukket sig sammen. 
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Bestyrelsens forslag 

Da revnerne i vores veje som nævnt er mange og store, og da de kan forventes at blive endnu større efter 

yderligere en vinter, foreslår bestyrelsen, at vi får revneforseglet vejene i løbet af den kommende vinter, med det 

formål at forlænge vejenes “levetid”.  

Bestyrelsen foreslår, at vi bestiller Pankas A/S til at udføre arbejdet. Dels er de billigst, dels har de foretaget en 

seriøs opmåling, og dels har Nanna god erfaring med dette firma fra tidligere.  

Pankas A/S skønner, at det drejer sig om 180 lbm. Deres pris herfor er 8.750 kr. for de første 100 lbm plus 37,50 

kr. pr. lbm udover 100 lbm, dvs. 8.750 kr. + 3.000 kr. = 11.750 kr. inkl. moms. Se vedhæftede fil.  

Bestyrelsen foreslår, at vi trækker på den nuværende kassebeholdning (27.290 kr.), og vi vil så ved næste års 

ordinære generalforsamling foreslå en éngangs kontingentbetaling, således at vi kommer op på den minimale 

kassebeholdning jf. vedtægternes § 5, stk. 2.  

Pr. 2. kvartal 2014 er den minimale kassebeholdning 29.300 kr. (20.000 kr. i 2002/10 indeksreguleret i henhold 

til Danmarks Statistiks Indeks for asfaltarbejder for 2. kvartal i det pågældende år). Indekset er faldet lidt i 1. 

kvartal 2015, og det kendes i skrivende stund ikke for 2. kvartal 2015, men hvis vi forudsætter, at det ender med 

en minimal kassebeholdning på 29.300 kr., vil regnestykket se således ud: 

 Kassebeholdning pr. august 2015: 27.290 kr. 

 Revneforsegling v/Pankas A/S, forventet cirka 11.750 kr. 

 Kassebeholdning efter revneforsegling, forventet 15.540 kr. 

 Minimum kassebeholdning pr. 2. kvt. 2015, forventet 29.300 kr. 

 Kassebeholdning efter betaling af Pankas’ arbejde 15.540 kr. 

 Kontingentopkrævning i 2015, forventet 13.760 kr. : 20 parceller =  

        690 kr. pr. parcel 

Dette er som nævnt et skøn, og det endelige forslag til kontingentopkrævning (éngangs) i 2016 vil blive 

beregnet ud fra den endelige regning fra Pankas og Danmarks Statistiks indeks for asfaltarbejder for 2. kvartal 

2015.   

----- ooo ----- 

      

Vi håber på fint fremmøde ved den ekstraordinære generalforsamling, men skulle I være forhindret i at deltage, 

kan vedhæftede fuldmagt benyttes. Jf. vedtægternes § 7, stk. 11, kan hver grundejer medbringe maximalt 3 

fuldmagter.  

 

Venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne: 

Nanna Brandt, formand  


