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Asnæs, den 7. april 2013 

 

Kære medlemmer! 

 

Som varslet i indkaldelse til generalforsamling – dateret 1. februar – samt skrevet på 

foreningens hjemmeside 15. marts, hermed nyhedsbrev for årets første 3 måneder. 

 

Foreningen har i årets første kvartal haft flere aktiviteter i gang. 

 

 

Efter en rigtig god og hurtig dialog 

med Regionaltog, er der blevet 

opsat hegn, ved baneoverskæ-

ringen på Toftegårdsvej, således at 

det ikke mere er ligeså nemt at 

passere banen uden om bommene.  
 

 

 

 

Foreningens bænke har været på depot 

siden nytår og er i skrivende stund ved at 

blive klargjort (afrensning og maling), 

således at de snarest kan blive sat ud på de 

vanlige pladser.  

 

De bliver som nye at se på !  
 

  
 

 

 

 

Foreningen havde den 24.marts 80 års jubilæum, hvilket ganske 

kort er omtalt i artikel i Nordvestnyt torsdag d. 4. april. 
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Som nævnt var der i Nordvestnyt 

april en artikel om et af de indsats

områder Asnæs Bys Grund-ejerforening, 

har fokus på – nemlig sikkerheden for 

vore borgere. Der tænkes her specielt på 

de borgere, der færdes til fods og til dels 

også på cykel, og den katastrofale 

mangel på ved lige-hold af fodgænger

felter, hajtænder og opmærkning af de 

for cyklister bereg-nede områder. 

 

Dette har været galt i flere år o

der gøres noget. Vi følger op og retter 

henvendelse til kommunen snarest

 

 

 

Vi har været i dialog med foreningen ”Fritidsborger” og fået afstemt, at vi har mange 

sammenfaldende interesser, hvilket begge parter fremadrettet vil udnytte. Her kan

f.eks. nævnes at begge foreninger er enige om at byens ydre rum ligner noget, der 

ikke er værd at skrive om. Som nævnt ovenfor trænger der til opmaling 

med affald – vejene er hullede (bl.a. har Storegade i flere år været forsømt) 

grønne områder ved bibliotek og flere andre steder er nedslidte o.s.v. Disse og flere 

andre emner vil vi løbende følge op på. Det kan nævnes at vi allerede har flere ting i 

støbeskeen. 

 

Der er for nylig udsendt opkrævning af kontingent for året 2013. Vi har været

til at fastholde kontingentet på kr. 100,

for kontingentet. Dersom der er emner man synes vi i bestyrelsen skal tage op, 

hører vi gerne derom. 

 

Generalforsamlingen blev i år som sædvanlig afholdt i Asnæs

havde dog valgt at indkalde på en lidt anderledes måde end vanligt og havde den 

glæde at ca. 30 medlemmer var repræsenteret. En rigtig god aften, hvor mange 

emner blev vendt og hvor der var en rigtig god stemning.

m nævnt var der i Nordvestnyt den 4. 

april en artikel om et af de indsats-

ejerforening, 

nemlig sikkerheden for 

borgere. Der tænkes her specielt på 

de borgere, der færdes til fods og til dels 

også på cykel, og den katastrofale 

hold af fodgænger-

felter, hajtænder og opmærkning af de 

nede områder.  

Dette har været galt i flere år og nu må 

der gøres noget. Vi følger op og retter 

kommunen snarest!  

Vi har været i dialog med foreningen ”Fritidsborger” og fået afstemt, at vi har mange 

sammenfaldende interesser, hvilket begge parter fremadrettet vil udnytte. Her kan

f.eks. nævnes at begge foreninger er enige om at byens ydre rum ligner noget, der 

ikke er værd at skrive om. Som nævnt ovenfor trænger der til opmaling 

vejene er hullede (bl.a. har Storegade i flere år været forsømt) 

områder ved bibliotek og flere andre steder er nedslidte o.s.v. Disse og flere 

andre emner vil vi løbende følge op på. Det kan nævnes at vi allerede har flere ting i 

Der er for nylig udsendt opkrævning af kontingent for året 2013. Vi har været

til at fastholde kontingentet på kr. 100,- og synes at man som medlem får fuld valuta 

for kontingentet. Dersom der er emner man synes vi i bestyrelsen skal tage op, 

Generalforsamlingen blev i år som sædvanlig afholdt i Asnæs forsamlingshus. Vi 

havde dog valgt at indkalde på en lidt anderledes måde end vanligt og havde den 

glæde at ca. 30 medlemmer var repræsenteret. En rigtig god aften, hvor mange 

emner blev vendt og hvor der var en rigtig god stemning. 

 

Vi har været i dialog med foreningen ”Fritidsborger” og fået afstemt, at vi har mange 

sammenfaldende interesser, hvilket begge parter fremadrettet vil udnytte. Her kan 

f.eks. nævnes at begge foreninger er enige om at byens ydre rum ligner noget, der 

ikke er værd at skrive om. Som nævnt ovenfor trænger der til opmaling – det flyder 

vejene er hullede (bl.a. har Storegade i flere år været forsømt) – de 

områder ved bibliotek og flere andre steder er nedslidte o.s.v. Disse og flere 

andre emner vil vi løbende følge op på. Det kan nævnes at vi allerede har flere ting i 

Der er for nylig udsendt opkrævning af kontingent for året 2013. Vi har været i stand 

og synes at man som medlem får fuld valuta 

for kontingentet. Dersom der er emner man synes vi i bestyrelsen skal tage op, 

forsamlingshus. Vi 

havde dog valgt at indkalde på en lidt anderledes måde end vanligt og havde den 

glæde at ca. 30 medlemmer var repræsenteret. En rigtig god aften, hvor mange 
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Som det også fremgik af indkaldelse til 

generalforsamling, vil der hvert kvartal blive 

trukket lod om en flaske god rødvin. 

 

Vinder i første kvartal er:  

 

Inge og Svend Olsen, Nøddevænget 6 

 

Hjertelig tillykke! 

 

Rødvinen kan afhentes på kontoret i åbningstiden 

– alternativt kan formanden kontaktes på mobil 

2025 9726 – og vi laver en aftale om afhentning. 

 

Næste nyhedsbrev udsendes pr. 30.juni 2013. 

 

Med venlig hilsen 

Ivar Petersen 
formand ABG 


