Generalforsamling i Asnæs grundejerforening 24/ 2 kl. 19,00
Velkommen alle sammen. Husk at tænde for jeres mobil når i går herfra.
Så blev det tid igen til den ordinære generalforsamling
Bestyrelsen har afholdt en del flere møder, hvor vi har haft forskellige emner op til
debat. Vi har længe ønskes os en lille rum til arkiv, og det er fundet på Toftegårdsvej
hvor man kan gå lige ind fra gaden for vores kassere kan ikke finde mere hylde plads
derhjemme. ,
Der er 507 medlemmer som betaler.
Sidste år opfordrede vi til at melde tilbage med jeres mailadresser og det er der mange
der har gjort, som vi brugere til indkaldelse til generalforsamling, det spare jo porto.
Ejvind og undertegnede var med til nogle af de første møder , der er nemlig en gammel
lokalplan nr. 115 fra Februar 2016 , hvor der er vist P.
Pladser neden for Aksen, men nu går man igen i gang med samme Arkitekt som
lavede det man kalder Bytrommen, jeg vil prøve at komme med i det udvalg , så jeg
kan orientere noget mere om projektet . Jeg kom med i udvalget.
Der har været mange møder med Arkitekt firmaet om byfornyelse og mange vandre
ture i byen, den sidste var hvor vi startede nede ved stationen og op igenem Enghaven,
p.plads ved chokolade butikken videre op igennem Centret og op på bakken , nu
venter vi bare og se hvad alle de møder måner ud i , for det er jo noget af et projekt
at starte op.
Bænkene holder vi øje med så de ikke bliver ødelagt , og de er alle i fin stand. På et
tidspunkt skal de jo have en omgang lak eller noget andet.
Som i nok kan se får vi jo nærpoliti til byen, de ved at lave lokaler klar nede hvor
mægleren boede og de flytter op længere i byen til hvor Eiland holdt til . Det bliver
spændene at se om det bliver bedre med de unge mennesker og andet det må vi tage
op til næste år.
Ved sidste generalfor samling talte vi om alle de biler på Rugvænget og tilstynede
veje , at det var noget af et problem, jeg håber det er blevet bedre nu hvor
hjemmeplejen er flyttet ned ved Savklingen
Sidste gang vi havde general forsamling fik vi et brev fra Paw Hannibal, om vi ikke
nok ville tage kontakt til kommunen ang , den vilde Park og Rågerne , det er jo noget
af en opgave at få men af uforklarlige årsager startede man kort tid efter vores

generalforsamling, begge dele, alle var glade indtil Rågerne kom igen , gode råd var
dyre, jeg fik en mail fra Paw Hannibal ( bilag 1 ) jeg kontaktede nogle politiker om
vores problem, men sådan nogle fyre er ikke nemme at få i tale, men det lykkes jeg
fik en mail fra en Claus Strarup ( se bilag 2 ) og det gjorde han , det viser sig at man
har aftalt med 2 jagt foreninger at skyde ungerne på reden her i foråret, så på den
måde at holde bestanden ned , det vil blive bekendt gjort i dagspressen , inden man
skyder dem
Fjern varme :
Jeg ved ikke om i så TV Øst , hvor man omtalte fjern varme fra
Odsherreds forsyning men jeg blev kontaktede af Tv Øst for en udtalelse om det og
det var også i Nord Vest nyt hvor forsyningen omtalte det i avisen og i min verden
kan jeg godt se fordelen ved at få det , med de priser der er på gas og el, der er
husejer her i byen som allerede har droppet sommerferien , pengene skal gå til
opvarmning, det er jo helt vildt så det stiger. Jeg kontaktede Direktør Fanny Villadsen
for at få mere at vide, og hun kan jo garantere at hendes priser kan blive hvor de er.
Vi snakkede om at hun skulle se at få lavet et borger møde her i byen , for der
virkelig mange husejer som står og overvejere om man skal udskifte til varmepumpe
eller hvad, hun fortalte så at den nye udstykning bag ved Gymnasiet , de har tilmeldt
sig fjernvarme , så hun skal i gang med et varmeværk , Rørvig er næsten færdige og
250 havde tilmeldt sig. Der bliver afholdt et info her i huset om fjernvarme mandag d.
14 marts kl. 16,30 til 18,00, så slipper de for at give mad.

