Asnæs februar 2015.

Velkommen til generalforsamling i ABG.
Vi har i år valgt at flytte generalforsamlingen tilbage til Asnæs Forsamlingshus – ikke
fordi vi var utilfredse med ”Aksen” sidste år – men for at bakke op om
forsamlingshuset og det genoprettede ry stedet har fået.
Medlemstallet er stabilt – 475 betalende medlemmer (479 i 2013).
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Udsendt NYHEDSBREV efter behov.
De sidste par år har vi opfordret til, at oplyse os om Jeres mail-adresse, for på denne
måde at kunne informere hurtigere. Det går stille og roligt fremad – pr. d.d. har 113
medlemmer tilmeldt med mail-adresse. (42 i 2012, 70 i 2013).
Vore bænke er som de sidste par år taget ind til nytår og vil som tidligere blive stillet
ud igen op til påske – afrensede og nymalede.
Vores kontor som var beliggende i Enghaven – valgte vi at lukke ned med udgangen
af august 2014. Vi fik en melding fra vor udlejer – ASNÆS VANDVÆRK – om at
ejendommen ville blive sat til salg og da vi gennem de seneste år kun har haft 1-2
årlige henvendelser på kontoret, valgte vi i denne forbindelse at lukke kontoret.
Til gengæld har vi ændret lidt på hjemmesiden og henviser her til enten, at kontakte
formand eller kasserer pr. mail eller mobil-telefon, hvilket fungerer ganske fint.
Først på året blev vi inviteret til et møde på ”Aksen” hvor der blev orienteret om, at
nu skulle der ske noget med stiforløbet rundt om ”Aksen”. Desværre mødte kun
Handicaporganisationerne og ABG op. Vi kom med vore input og endelig sidst på
sommeren skete der noget. Stisystemet blev renoveret og tilrettet brugernes
gangmønster. Efterfølgende kunne det konstateres at Lysarmaturerne ikke virkede,
da det blev tid for lygtetænding. Området omkring ”Aksen” henlå som det eneste i
bymidten i mørke. Efter et par henvendelser henover vinter lykkedes det dog til
sidst at få lys i lygtestanderne igen.
Når talen falder på gadelys kan jeg ikke lade være at nævne, at det burde være
muligt at holde gadelyset tændt hele nytårsnat og som i år slukke kl. 01.00, så hel
byen henlå i mørke. Dette gjaldt for øvrigt mere eller mindre i alle kommunens byer.

Hen over sommer og efterår har vi deltaget i planlægningsarbejdet omkring ”En
udviklingsplan for bymidten”. Til disse møder har alle været inviteret og alle har
kunne komme med input. Forslaget til ”UDVIKLINGPLAN” var i offentlig høring fra
12.november – 10.december 2014 og efterfølgende er forslaget blevet vedtaget. Vi
må sige, at man har haft endog rigtig stor indflydelse på planens udformning, idet
rigtig mange af de gode ideer, der fremkom på møderne er kommet med i planen.
Nu mangler der så blot økonomi – idet der ikke for nuværende er sat ret mange
midler af til at føre planen ud i livet.
Efterfølgende skal kommunen i gang med, at udforme en ny LOKALPLAN for hele
Asnæs Bymidte til afløsning af de nuværende. Dette kan dog godt have lange
udsigter, idet forvaltningen i øjeblikket ikke har voldsomt mange ressourcer. Ikke
desto mindre er vi klar og glæder os i hvert fald til at deltage.
Sidste år fortalte vi om FLAG-Alleen, der godt kunne trænge til at blive shinet op. Vi
havde givet tilsagn om økonomisk støtte. Denne støtte er desværre endnu ikke
blevet aktuel. Dog har en anden bidragyder sørget for, at der er blevet rettet op på
flagalleen. Vi blev på et tidspunkt i løbet af året tilbudt, at overtage flagalleen,
hvilket vi takkede pænt nej tak til.
FRITINGET i 4550 har vi støttet rigtig meget op om. FRITINGET er så småt ved at
have folks opmærksomhed – ting tager tid – men vi bliver trøstigt ved. Fritinget har
fokus på mange emner lige fra ”UNGE på BAKKEN” til samarbejde med skole og
gymnasium samt ikke mindst ”ULVSBORGEN”, som vi mener passer perfekt ind i
projekt GEOPARK Odsherred. ULVSBORGEN burde indgå som en naturlig del i
samtlige skolers undervisning. Et af vores motiver for at deltage aktivt i FRITINGET,
er at vi gerne vil arbejde for LØSNINGER, der komme alle borgere i 4550 til gode.
Nogle gode eksempler på, at vi må stå sammen i hele Asnæs, er de henvendelser
som både vi og andre i byen har rettet til kommunen. Vi oplever alt for ofte, at vi
ingen tilbagemelding får. Dette selv om vi endda har peget på løsningsforslag og blot
afventer kommunens accept eller deltagelse. Det er mildt sagt frustrerende.
Op til dette års generalforsamling udsendte vi som tidligere et nyhedsbrev. Dette
nyhedsbrev blev også tilstillet Nordvestnyt. Nordvestnyt omtalte dette nyhedsbrev i
avisen d. 7.feb. 2015 under overskriften ”Forening søger dialog”, hvilket som
tidligere nævnt netop er tilfældet. Avisen havde gravet i arkiverne og fundet frem til
nogle af de sager vi havde henvendt os til Odsherred Kommune om. Dette
afstedkom efterfølgende henvendelse fra Bay´s Have, der kunne læse, at vi ønskede
betonklodsen på stisystemet fjernet. Det har vi ikke udtalt os om. Til gengæld har vi

forespurgt om man bare kan spærre stier med videre, som det passer ind i ens kram.
Kommunen lovede tilbage i 2012 svar på dette. Til dato har vi intet hørt. Jeg ved at
Bay´s Have ligeledes er interesseret i en løsning. Endnu en gang er kodeordet
LØSNINGER til gavn og glæde for alle i 4550. Vi er ikke ude på at skabe splittelse –
tværtimod vil vi gerne deltage i samarbejde.
Vi mener der er nok at tage fat på i Asnæs. Byen trænger generelt – som de fleste
byer i kommunen – i den grad til at blive gjort ren og forskønnet. Kommunen kunne
glimrende starte med, at holde egne bygninger/lejemål i pæn og ryddelig stand.
Hermed ville kommunen gå i front som et glimrende eksempel til efterfølgelse.
Heldigvis har vi i byen selvstændige erhvervsdrivende, der går forrest som et godt
eksempel. Jeg tænker her bl.a. på Lars Vedsmand – indehaver af DITLEV BURKE på
Bobjergvej – der i 2014 fuldstændig har renoveret bygningen beliggende ud til
rundkørslen og samtidig skabt et lokale, der kan bruges til rigtig mange formål. Tænk
her blot på det arrangement, som flere af vore aftenskoler i samarbejde lavede med
Chris MCDonald.
Et eksempel til efterfølgelse !
Der har ud over de her nævnte emner været masser af andre småsager, hvor ABG
har taget action. Det vil dog ikke her være muligt at omtale alle.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

Beretningen fremlægges hermed til debat.
Ivar Petersen

