Asnæs februar 2018
Så er det endnu en gang blevet tid til generalforsamling i ABG.
Velkommen til.
Vi har det forløbne år holdt 5 bestyrelsesmøder – som sædvanligt havde jeg nær sagt ‐ det har i alt fald
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. (Pr. d.d. har vi modtaget mail‐adresse fra godt 150 medlemmer – tak for det)
Det letter kommunikationen og det sparer porto for foreningen!
Vore bænke har i denne vinter kun været væk fra bybilledet et par dage omkring årsskiftet.
Et par af bænkene trængte til nødtørftig rengøring, hvilket Ejvin Aagaard klarede henover
Nytårsweekenden.
Der har derfor ikke været behov for, at gøre brug af den tilbudte hjælp som nogle af vore medlemmer har
ydet tidligere år.
Vi holder dog stadig et vågent øje med bænkene og ikke mindst deres vedligeholdelsesstand.
Det kan dog blive aktuelt igen og så kommer vi selvfølgelig og spørger om hjælp hertil !
Sidste år fortalte jeg om forskellige henvendelser fra medlemmer, som det kunne være rart om det var
muligt, at få en dialog med kommunen om og herigennem få udbedret/afhjulpet.
Desværre lykkedes det A L D R I G !
Der er kommet nye folk på posterne og jeg tror på det lykkes, at få en dialog med den nye formand for vort
område.
Vi har mailet sammen et par gange og jeg er i færd med, at lave en liste, som han kan gå til forvaltningen
med.
Den bliver godt nok lang og omfangsrig!
Jeg kan nævne nogle af punkterne:














Bomme på stierne (åbne også, hvor vejen ellers har været lukket i mange år – MOSEVANGEN)
Fliser på stierne – bl.a. fra Askevænget til Bobjerg
RÅGEPLAGE v/Asnæs Børnehave & Hallerne
Afskårne skilte – tilbagestående rørstumper
Hundelegeplads
Dæksler i indfaldsvejene (manglende gummimanchetter)
P – regulativ for Lastbiler
Tomgangskørsel (Regulativ)
m.fl.
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. (Gentagelse fra beretning marts 2017)
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.
(Gentagelse fra beretning marts 2017)
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.
Her er der dog blevet pletvis udbedret !

Står dog først på Odsherred Kommunes prioriterede liste til 2019



Det er et under, der endnu ikke er sket alvorligere uheld her.
Ligeledes er mange stier ringe vedligeholdt. Der mangler fliser og gelændere m.v. (Gentagelse fra
beretning marts 2017)
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. Her er der igen begyndt, at

være rotter i området. Mistanken samler sig om en ubebygget grund‐
Rødhøj nr. 31. Jeg har været i kontakt med EJER, der lover at gøre noget ved
det. (Sørge for græsset bliver klippet ned) Så må vi se om det hjælper ?


Sidste år fik vi på generalforsamlingen – bemyndigelse til, at bruge kr. 10.000,‐ til hjælp til
genopretning/reetableringen af Byens Flagallé.
Projektet blev lidt større end vi kunne forudse – sådan går det til tider, når først man kommer i
gang.
Til gengæld har vi fået en FANTASTISK flot flagallé – som byen med rette kan være stolte af.
Den samlede udgift blev på godt kr. 60.000,‐
Det lykkedes at skaffe sponsorer – således, at vi ikke overskred det mandat generalforsamlingen
udstyrede os med.
Her skal lyde en meget stor tak til Ejvin Aagaard og Ole Rørdam Holst for et kæmpe arbejde.
Uden jer som tovholdere, havde dette ikke gledet så smertefrit som det endte med, at gøre.



Julehjerter
FRITIDSBORGER tog i efteråret initiativ til etablering af juleudsmykning i Asnæs.
Vi blev forespurgt om vi ville være med, at skubbe det i gang økonomisk.
Vi vendte det i bestyrelsen og gav accept herpå.
JULEHJERTERNE kom op – og man indhøstede en masse erfaring.
Brandværnsforeningen sætter op og tager ned igen.

Der er udviklet universalbeslag til vore lysmaster og til næste år er jeg sikker på, man får endnu
mere lys i hjerterne. Ligeledes er der en berettiget forventning om, at antal hjerter, bliver mere end
fordoblet. I år var der ca. 45 hjerter opsat.
Tak til bestyrelse og suppleanter for godt samarbejde i det forløbne år.

