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Det forgangne år har været et begivenhedsrigt år, hvor Asnæs Bys Grundejerforening har været 
involveret på mange fronter. 
 
Foreningen har været aktivt med i stiftelsen af FRITINGET 4550 – en frivillig overbygning for 
alle foreninger i 4550 Asnæs – som ønsker, at samle alle interessenter i byen. FRITINGET har 
f.eks. haft fokus på fester på ”Bakken” v/Svømmehallen og hvordan man i en god dialog kan 
hjælpe de unge mennesker og få dem til, at forstå at de ikke er uønsket, men også har et 
ansvar for at rydde op efter sig. I dette forløb er også NATTERAVNENE i Odsherred og SSP og 
POLITIET blevet inddraget. 
 
Grundejerforeningen har i foråret 2014 været med i processen med omlægning af stisystemet 
omkring AKSEN. En proces der er endt med, at stisystemet nu er blevet omlagt så det reelt 
afspejler, hvor folk ønsker at gå. Efterfølgende måtte vi et par gange kontakte 
AKSEN/Kommunen for at fortælle, at der ikke var i lys i de tilhørende lamper på stisystemet. 
Dette er nu også udbedret og der er kommet lys i lamperne. 
 
Når talen falder på lys kan jeg ikke lade være med, at komme med en kommentar om 
Odsherred Kommunes gadelys Nytårsaften. Det kan ikke være rigtigt, at lyset Nytårsaften bliver 
slukket kl. 01.00 og byen ligger hen i totalt mørke. Dette er tidspunktet, hvor rigtig mange 
mennesker er på gaden, adskillige er på vej hjem. Jeg selv var ude at køre i dette tidsrum og 
kunne opleve – ikke kun i Asnæs – men flere andre af kommunens byer, at gadelyset var 
slukket og at man pludselig ud af mørket mødte mennesker på gade og vej, hvis ikke man var 
ved, at køre ind i en stor bunke afbrændt fyrværkeri. Det burde være teknisk muligt lige netop 
denne aften, at lade lyset være tændt hele natten. 
 
Vi har deltaget aktivt i møderne om oplæg til udviklingsplan for Asnæs Bymidte, der skal 
efterfølges af en ny lokalplan for området. Det ser ud som om kommunen lytter meget til de 
input, der kommer og i Nordvestnyt d. 28.okt. 2014 kunne man på side 11 se formanden for 
Miljø- & Klimaudvalget fortælle om de ønsker og visioner man har. Det kunne bl.a. læses, at 
han syntes det ville være en oplagt idé, at placere bænke foran AKSEN og beplantning var 
også ønskelig. Dette er en glædelig melding – ABG har i flere omgange tilbudt at stille bænke til 
rådighed, men er blevet afvist og har fået at vide, at bænke passede ikke ind i området. 
Ligeledes har FRITIDSBORGER med økonomisk hjælp fra kommunen ladet udarbejde et 
projekt for området, bl.a. indeholdende beplantning – bænke – opholdspladser m.m. 
Projektet har kommunen for længst modtaget, så nu er det blot om, at tage det frem igen og 
tilpasse det udviklingsplanen for Asnæs Bymidte og så ellers komme i gang. Vi glæder os 
allerede! 
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Grundejerforeningen har i 2013 + 2014 henvendt sig til kommunen med flere aktuelle 
udfordringer. Desværre har vi ikke fået svar fra kommunen trods rykkere herfor. Det er ikke i 
orden og vi vil i 2015 rette fornyet henvendelse til kommunen. Et par af henvendelserne drejer 
sig om tilgængelighed på stisystem og fortove, en anden om en vendeplads, der pludselig er 
blevet nedlagt.  
 
Vore bænke er som altid taget ind til nytår og vil blive sat ud igen til foråret. I mellemtiden bliver 
de som de senere år rengjort og frisket op med olie og malerbehandling. 
 
På bagsiden af indkaldelsen til Generalforsamling, har vi på opfordring fra Odsherred Kommune 
trykt information angående ny procedure, når man bl.a. skal ansøge kommunen om en 
byggetilladelse. Læs den og gem den, alt skal nu foregå digitalt via Byg og Miljø. 
 
Vel mødt til generalforsamling i Asnæs Forsamlingshus. 
 
Vi glæder os til at se Jer. 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Ivar Petersen 


