År 2013 har været et travlt år for ABG.
Medlemstallet er stabilt – vi er nu 479 (476 året før)
Foreningen har været involveret i rigtig mange ting.
Som omtalt på sidste års Generalforsamling ville vi starte op på at udsende nyhedsbrev til de medlemmer,
vi har mail-adresse til. Det er blevet til 2 nyhedsbreve i årets løb. Vi startede med at et par og fyrre mailadresser og er nu oppe på knapt 70, så det går fremad.
Foreningens bænke var sidste vinter sat ind for opbevaring og blev først sat ud igen til PÅSKE efter en
grundig gang afrensning og efterfølgende behandling med maling. De trængte virkelig meget. Vi kunne se
på bænkene, da vi tog ind til årsskiftet, at de ikke er nær så medtaget i år som de var sidste år – så det var
en rigtig beslutning. Skulle der være nogen af medlemmerne, der har lyst til at give en hånd med med
denne renovering, er det blot at kontakte en fra bestyrelse. Bænkene kommer ud igen omkring påske.
Vi tog sidste forår kontakt til kommunen og gjorde opmærksom på, at opstregning af fodgængerfelter og
”hajtænder” m.m. var nærmest ikke eksisterende på vejene i byen. Det hjalp og hen over sommeren blev
de malet op.
Det sidste halve års tid har vi efter flere henvendelser fra medlemskredsen og andre aktører været i dialog
med de ansvarlige for Flagalléen. Den ser ikke pæn ud – flagstængerne peger i alle retninger og ser generelt
slidt ud. Vi har givet tilsagn om et tilskud på kr. 5.000 til hjælp til opretning af huller med mere. Vi har også
foreslået de ansvarlige at skære ned på antallet af flagstænger. Hellere færre opsatte flag, der så står pænt
og ordentligt. Handelslivet i Centeret har ligeledes givet tilsagn om et beløb af tilsvarende størrelse. Jeg har
fået oplyst at man nu venter på at få et bud fra entreprenør, der vil/kan rette huller op. Lad os håbe at vi i
løbet af 2014 igen kan få en flot Flagallé at se.
Andet halvår har vi været i hyppig dialog med foreningen ”Fritidsborger”. Vi har mange sammenfaldende
interesser. Vi er enige om at det kan være svært at komme i dialog med kommunen og tror derfor at det er
vigtigt at de forskellige foreninger og aktører i Asnæs går sammen for på den måde at stå stærkere i vore
henvendelser til kommunen. Et eksempel herpå er pladsen rundt om ”Aksen”. Her har FRITIDSBORGER
gennem de senere år brugt rigtig megen energi og kræfter samt ikke mindst penge på at komme med
forslag til en forskønnelse af stiforløb – opsætning af bænke m.m. Foreningen har sågar haft tilsagn om
LAG-midler m.m. til brug for udførelse af projekt på området. Desværre har det været meget svært at få
kommunen til at gå ind i projektet – ja, faktisk var det svært bare at få et svar fra kommunen. Tilsagnet om
LAG-midler betingede nemlig medfinansiering fra kommunen. Til sidst lykkedes det dog, at få det svar fra
kommunen, at det var kommunal jord og at kommunen i 2014 ville kigge på området. Således er tilsagnet
om LAG-midler desværre ikke blevet aktuelt og pengene brugt andet steds.
Der er nu kommet en anden politisk sammensætning og så sent som i går var der møde med interessenter i
”Aksen”. Her blev fremlagt forslag og lyttet til fremmødte foreningsrepræsentanter. Området vil blive
renoveret – stiforløb rettet til så de matcher de ”stier”, der er opstået spontant. Der er afsat kr. 200.000 –
nu må vi så se, hvor langt man når for det beløb. Under alle omstændigheder kan det kun blive pænere. Det
fortjener byen og området.

Som nævnt tidligere nævnt, har vi erkendt, at for at komme i ordentlig dialog og stå stærkere, når vi
henvender os til kommunen, kunne det være en god idé med et ”fællesforum”. Vi har holdt nogle møder
med bl.a. FRITIDSBORGER og har indkaldt til møde her i AKSEN
Mandag den 17. februar kl. 19.00
På mødet vil vi undersøge interessen for at danne et fælles forum – et såkaldt FRITING. Dette er tænkt som
en PARAPLY for alle interesserede foreninger i ASNÆS. Vi har et fælles mål og et fælles ansvar for Asnæs og
omegn. Derfor håber vi at rigtig mange foreninger og borgere vil være med til at tage dette ansvar.
Invitationen er sendt pr. mail til alle i FRITIDSBORGER og ABG. I alt ca. 600 (500 + 70). Ligeledes indrykkes
annonce i avisen.
Så har vi fået gadebelysning i weekenden. Flere forskellige aktører har henvendt sig til kommunen og fra
2.weekend i år er gadelyset tændt hele natten.
Op til årsskiftet fik vi en henvendelse fra beboerne på Bakkekammen. Man havde erfaret at vendepladsen
for enden af vejen var ved at blive nedlagt. Dette på trods af den er indtegnet i lokalplanen og at
daværende borgmester i Dragsholm Kommune, havde givet lovning på at vendepladsen, havde man hævd
på. Beboerne er ret frustrerede og har henvendt sig til kommunen. Man er ikke tryg ved at minibusser –
postbiler m.m. nu må bakke tilbage !
Vi i gennem hele 2013 igen forsøgt at få kommunen til at kigge på en grundejers hæk på Vestervangen. Den
gror langt ud på fortovet og samtidig hænger ejendommens træer ud over kørebanen og i ikke ret stor
højde. Dette gør at man ikke kan passere det pågældende sted i kørestol eller med barnevogn. Vi har en
forhåbning om at rette myndighed nu vil kigge på det. Indtil nu har det ikke været muligt at få et svar fra
kommunen. Det er bare ikke i orden.
Vi har tidligere skrevet til kommunen angående overholdelse af gældende lokalplaner. Specielt stiforløb
der, er udlagt i henhold til lokalplan, er det for nuværende ikke muligt at bruge. Vi har forespurgt om man
blot kan tilsidesætte gældende lokalplan og gøre som man finder formålstjenligt. Vi har endnu ikke fået
svar.
Et medlem af bestyrelsen påpegede over for ansvarlig myndighed, at svinget, der fører over Jernbanen ved
Grevinge Mølle, var dårligt afmærket. Gentagne gange kunne man iagttage, at biler kommende fra øst mod
vest – fortsatte lige ud og ned over skrænten og ud på marken. Efterfølgende er et par skilte blevet
forhøjet, således at man nu kan se at vejen drejer og afstemme hastigheden i overensstemmelse herefter.
På Rødhøj – som jo blev renoveret i 2012 – er der et par udfordringer som kommunen er nødt til at
forholde sig til. Der blev i forbindelse med det udmærkede projekt etableret kombineret fortov/cykelsti i
begge sider. Ved skiltning er færdselsretning tydeligt indikeret. Dette til trods kører både cyklister og endda
hurtigkørende knallerter i begge retninger. Dette giver mange farlige situationer både for gående på
fortovet og ikke mindst for beboerne på vejen, når man skal forlade sin ejendom i bil for at køre ud på
Rødhøj. Man kan med rette frygte, at det kun er et spørgsmål om tid før det går galt. Medarbejder fra
kommunen kunne ved selvsyn opleve dette sidste sommer og skrev efterfølgende til os, at dette måtte man
kigge på. Til nu er der ikke sket noget.

Foreningen bliver sommetider spurgt: ”Hvad får vi for vort kontingent”?
Hertil er svaret: ”I får medlemskabet af en forening – der bl.a. involverer sig i de emner som er beskrevet
ovenfor”

Foreningen har stadig udfordringer/emner at tage fat på:
a) Der mangler at blive asfalteret på Storegade i midtbyen.
b) Vi har en udfordring i at undersøge et fælles tilbud på snerydning til grundejerforeninger.
c) Vi vil gerne etablere et projekt ”REN BY”
Tak til bestyrelsen.
Beretningen fremlægges hermed til debat.

