Asnæs marts 2017
Velkommen til generalforsamling i ABG
Vi har det forløbne år holdt 5 bestyrelsesmøder – hvilket har været normen de seneste mange år.
Herudover møder ad hoc i mindre udvalg!
Medlemstallet er stabilt omkring de 480 medlemmer.
Som tidligere år opfordrer vi i indkaldelsen til, at meddele os Jeres e‐mail adresse, det letter vor
kommunikation med Jer.
Vore bænke har i denne vinter kun været væk fra bybilledet et par dage omkring årsskiftet, hvilket nogle af
Jer nok har bemærket. Håber vore medlemmer, samt alle brugere sætter pris på dette. Vi har tillige været
tilsmilet af en forholdsvis mild vinter. Dog holder vi stadig vågent øje med bænkene og ikke mindst deres
vedligeholdelsesstand. Der har derfor ikke været behov for, at gøre brug af den tilbudte hjælp som nogle af
vore medlemmer har ydet tidligere år. Det kan dog blive aktuelt igen og så kommer vi selvfølgelig og
spørger.
Sidste år omtalte jeg, at vi i spænding ventede på ny lokalplan for Asnæs. Der er ikke sket meget på denne
front – dog har jeg primo februar 2017 set et pkt. på dagsordenen i Byrådet ”Bylaboratorium – Unge
samskaber nye byrum i Asnæs”. Kommunen har fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – modtaget
tilsagn om støtte på kr. 750.000 mod, at kommunen selv finansierer 1.200.000 i den 4 årige periode 2016‐
19. Spændende, at se og høre hvad der kommer ud af dette?
Som tidligere år har vi fået nogle henvendelser fra medlemmer.
Disse går på forskellige emner – hvoraf flere desværre er gengangere fra tidligere år.
Det kunne være rart om det var muligt, at få en dialog med kommunen og herigennem få
udbedret/afhjulpet nogle af alle de hængepartier, der er i vor by. Andet kan man simpelthen ikke være
bekendt!
Byen trænger i den grad til et generelt løft.








Vi får til stadighed og faktisk hyppigere henvendelse om hastigheden på vore indfaldsveje. Når der
indimellem bliver foretaget hastighedskontrol – afsløres det ved dialog med politiet, at der ofte
bliver kørt alt for stærkt på visse strækninger.
Den af kommunen udfærdigede P – Bekendtgørelse – bliver ikke håndhævet. Der ses ofte tunge
køretøjer, der parkerer inden for bymæssig bebyggelse, på trods af det er forbudt.
Tillige bruger de i aften og nattetimerne udlagte P‐pladser til, at henstille disse store vogntog og
sættevogne.
Visse steder kan en P‐plads være helt fyldt med lastbiler weekenden over.
Det samme gør sig gældende med Regulativ angående Tomgangskørsel.
Her kan ofte iagttages overtrædelser.
Desværre resulterer henvendelse til kommunen ikke i en opstramning og POLITIET kan ikke gøre
noget, medmindre de får konkrete henvendelser med dokumentation.
Der findes stadig områder i vor by, hvor asfaltbelægningen er meget mangelfuld.
Bl.a. er Asnæs Kirkevej i meget dårlig stand – faktisk hele vejen rundt om Kirken.
Det er et under, der endnu ikke er sket alvorligere uheld her.
Industrivangen, hvor der hver dag færdes i 100‐vis af mennesker er ligeledes i meget dårlig stand.
Specielt i nærheden af brønde og indkørsler.





Ligeledes er mange stier ringe vedligeholdt. Der mangler fliser og gelændere m.v.
Den nedlagte branddam på Industrivangen har været voldsomt plaget af rotter. Så voldsomt, at det
begyndte, at gå ud over beboelsesejendomme i nærheden. Henvendelse til kommunen førte ikke til
noget. Det gjorde det til gengæld – ved henvendelse til Odsherreds Forsyning. I løbet af ganske få
dage blev foranstaltninger i værksat og i skrivende stund er rotteplagen så godt som væk.
Stor ros til Odsherred Forsyning for hurtig udrykning.
Sidste år informerede vi om forespørgsler om støtte til projekter, der kommer mange mennesker i
Asnæs til gavn og glæde.
Vi har ydet støtte, der gjorde det muligt, at få opsat det flotte ”Vægmaleri” på bagvæggen i scene‐
området i Forsamlingshusets store sal.
Vi har ligeledes ydet tilskud til planter til Asnæs Børnehave.
Alt sammen indenfor den ramme på kr. 5.000 vi sidste år fik bemyndigelse til på
generalforsamlingen.
Jeg og den samlede bestyrelse håber derfor, at I vil være velvillige, når vi ønsker at få hævet
grænsen for dette beløb. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med et meget stort ønske om, at få
reetableret/rettet op på hullerne til byens flagallé. Vi får flere og flere henvendelser gående på, at
den kan man simpelthen ikke være bekendt, at sætte op. Flagstængerne hælder både den ene og
den anden vej. Ud over det ikke ser pænt ud, kan man også være nervøs for, hvad der evt. kan ske
med en flagstang, der hælder ud over kørebanen.
Derfor har Ole Holst og Ejvin Aagaard været i gang med, at undersøge, hvad det vil koste, at
istandsætte hullerne. Det har de fået prissat og fundet en Entreprenør der kan udføre.
For nuværende tror vi på, at det vil lykkes, at få tilstrækkeligt med tilsagn hertil, således at ejerne af
flagstængerne vil tage imod tilbuddet om ganske uden udgift for dem, at få genoprettet hullerne.

Tak til bestyrelse og suppleanter for godt samarbejde i det forløbne år.

