Asnæs marts 2016

Velkommen til generalforsamling i ABG
Vi har et stabilt medlemstal – med 478 betalende i 2015 (475 stk. 2014)
De seneste år har vi anmodet om Jeres mail-adresse, det går stille og roligt fremad og pr. d.d.
har 120 tilmeldt med mail-adresse.
Det giver os nogle fordele – bl.a. kan vi hurtigere informere vore medlemmer om aktuelt nyt og dels sparer
vi porto på udsendelse via Post Danmark. Vi ved nok alle, hvor dyrt det er blevet at sende et brev.
Vore bænke er som sædvanligt taget ind umiddelbart før Nytårsaften og kommer ud omkring Påske igen.
De har godt af, at stå inde i den kolde og våde Vinter og vil så snart de er rengjort og fornyet med
imprægnering, blive sat ud igen.
Vore bænke er populære og jeg har senest fået en henvendelse gående på om vi vil være med til, at forsyne
det kommende Cykellege-område - der bliver placeret mellem Bobjergcentret og Hasselvænget – med et
par bænke.
I den forbindelse, tillader jeg mig, at spørge om der er nogen der har lyst, at hjælpe med klargøringen af
bænkene. Et arbejde der tager ca. 2 x 3 timer. (Først rengøres de og når de efter nogle dage er tørre –
påføres de imprægnering)
Vi venter stadig i spænding på ny Lokalplan for Asnæs og må indtil den kommer – konstatere, at gældende
lokalplaner stadig ikke bliver overholdt og heller ikke håndhæves. Det er ikke med til, at skabe respekt om
de regler og forordninger vi ellers alle skal leve op til.
UDVIKLINGSPLAN for Asnæs blev som jeg også fortalte sidste år vedtager efter høringsperioden 12.nov –
10.dec. 2014. Endnu har vi ikke set og hørt ret meget til udmøntning af denne. Vi glæder os og ser frem til
denne plan rulles ud og implementeres.
I årets løb har vi modtaget forskellige henvendelser.







Nogle går på meget dårligt vedligeholdte vejstrækninger og fortovsarealer.
Et forhold der er rettet lidt op på – her er dog stadig meget, at tage fat på.
Bl.a. trænger hele vejforløbet i umiddelbar nærhed af Asnæs Kirke gevaldigt til, at blive rettet op.
Flere steder ligner det næsten et månelandskab.
Ligeledes har vi fået henvendelse ang. snerydning. Borgere er i tvivl om det er deres ansvar at
rydde, når ikke kommunen f.eks. rydder fortovet i den ene side af vejen.
Efter en del omstillinger lykkedes det for mig endelig, at få en person i røret, der ikke var helt sikker
i sin sag, men dog prøvede at komme med et svar. Efterfølgende blev vi enige om, at der nok
manglede en bedre orientering om, hvem der skal rydde hvor!
Vi må desværre konstatere, at byen stadig godt kunne trænge til et gevaldigt løft mange steder.
Som en af kommunens førende handelsbyer, kan man ikke være andet bekendt, hvis man stadig vil
have, at Asnæs skal være attraktiv, at aflægge et besøg.

Vi har givet tilsagn om, at støtte Asnæs Forsamlingshus´s udsmykning af væg bag scenen. Vi har fået et
forsamlingshus med en meget initiativrig og energisk vært – Flemming Mortensen – der virkelig har fået

gang i huset. Det nyder rigtig mange af byens borgere gavn af. Derfor vil vi også gerne støtte op om dette
projekt. Projektet afsløres inden Påske og vi er en blandt flere donorer. Vor donation svarer til ca. 10 % af
det samlede beløb og udgør kr. 2.500,-. Udsmykningen er FORSAMLINGSHUSETS ejendom.
Vi stiller på Generalforsamlingen forslag om, at ABG kan støtte lignende formål, der kommer borgere og
indbyggere i byen til glæde. Håber I vil bakke op om dette forslag.
Vi har ligeledes et forslag om fremvisning af FILMEN, der blev vist i efteråret - omhandlende Lammefjorden
i 100 år. Mange måtte gå forgæves og vi har undersøgt muligheden for dette. Vi kan godt låne filmen og
påtænker denne fremvisning i efteråret 2016. Filmen er i øvrigt produceret i 1973.
Som jeg også omtalte sidste år oplevede vi igen ved dette årsskifte, at gadelysene i som godt som hele byen
blev slukket kl. 01.00. Det kommende årsskifte falder på en lørdag/søndag, så der er håb for, at vi ikke
denne gang skal opleve en masse mennesker på gaden i bælgravende mørke. Vi må så til det følgende
årsskifte i god tid tage kontakt til kommunen og bede dem sørge for, at gadelysene forbliver tændt natten
mellem 31.12 og 01.01. De skylder vi alle byens borgerer og ikke mindst gæster!
Tak til bestyrelse og suppleanter for godt samarbejde i det forgangne år!
Beretningen fremlægges til debat!

