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Beretning for irene 201 0 r 20i4

D. 5' noverrber 20l l mistede vejlauget sin kasserer, Birgit Elkjar Ascanius, kun 4l rir gammel. Birgit
blev valgt til bestyrelsen da vejlauget blev stiftet, og udforte som kassersr et s€rdeles verdsat arbej6e.

Der har ikke i de forlsrbne fire gr veret aktiviteter i vejlauge! som har nsdvendiggiort en
generalforsamling. Arsagen til at holde en generalforsamlft nu 

"r 
dels for at fii iniflrt deg

vedtegtsendring som er nodvendig for al kassereren rent praktisk kan udfore sit hverv, og *- pl
grund af manglende fremmsde ikke kunne vedtages pa sidste generalforsamling, men serligt-fordi der
fra medlernsside er frernsd snske om at koordinere tidspunktet for generalforsamlingen i Ve.ltauget
med generalforsamlingen i Breelte Grundejerforening, i forvenhing om at det vil medfure J storr"
fummode, men ogsi for direkte at kunne fremfsre de synspunkter, der e-r fremkommet ved Vejlaugets
generalforsamling ved den efterfslgende generalforsamling i Gnmdejerforeningen.

Dette sidste er serligt vigtigt for os i Breelte Haven, idet Vejlaugets fimktion og jwisdiktion i henhold
til Vejlaugets vedtegter er she4gt til vedligeholdelse af vedligeholdelse af de private
fellesveje, mens det cenlrale fellesareal, henmder parkeringspladse4 ejei af nreelte Grundejer-
forening. Der kraves derfor et endnu tettere samarbejde med Grundejerforeningen end det er tilfeidet
for Breeltehoj, -hmd og -dal.

Undaga fra Vejlaugets opgaver er ogsi Breeltevejs forlangelse gennem Breelte Haven (med fortov),
som er kommunevej.

Ifolge kommunens matikelkort er de korte vejstykker mod nord til numrene g, 10, 16 og lg (matr, n1'
54 bt, bs, bp og bo)' fra skel til nabogrund til selve parkeringsareala foran carporten en del af &
pigeldende ejendommg og derfor ikke en del af Vejlaugets ansv:usomrede. Det skal dog bemerkes,
at kortet IKKE kan bruges som dokumentation. Ved godkendelse af denne berehing, anerkender
medlemmeme at disse vejstS&ker vedligeholdes af Vejlauget s"mmen med de ovrige vejarealer.

Det mest prfltrengende problem for omr.idet har vset etabtering af en handicapparkeringsplads,
sAledes al vejarealeme har kunnet holdes fri i tilfelde af snefald. Hertil krcves formel tilladelse fra
Kommrme, Politi og Breelte Grundejerforening.

Tilladelserne fra Kommunen og Politiet er indhentet pi privat initiativ. Politiets tilladelse er imidlsrti6
Ftinget af at der opsettes lovbestemt skilt til markering af parkeringspladsen Gnrndejerforeningen
har tilkendegivet at den ikke vil bekoste skil&t og opsetningen heraf.

ForhAbentligt vil dette problem kunne lsses i samartejde mellern Gnmdejerforeningen og brugerne.
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