Bestyrelsens beretning 2012-2013.
Vandværket:
Vandværket leverer fortsat vand af høj kvalitet til hele Askø, med flotte analyseresultater. Tanken i vandværket skal
renoveres, og bestyrelsen arbejder på at udføre dette sammen med øvrigt vedligehold, forudsat det kan gøres inden
for budgetrammen.
Knud-Erik Jensen, Jørn Randahl Hansen og Bent Hansen har deltaget i et lovpligtigt 3 dages kursus vedr. drift af vandværk. Knud-Erik Jensen har deltaget i et møde med Lolland Kommune vedr. takstblad for vandværker.
Vandværket har givet tilsagn om at huse teknikken for bredbånd, da det er et centralt sted for kablingen på Askø, og
da bredbåndet kommer til at dække alle vandværkets brugere.
For at kunne balancere forbruget mellem de 2 boringer på vest-øen, skal der på et tidspunkt lægges kabler mellem
vandværk og boringer. I lyset af de store opkrævninger til rensningsanlægget har bestyrelsen valgt at udsætte dette.
Bestyrelsen opfordrer kraftig til, at tidsfrister for selvaflæsning af vandforbrug og betaling overholdes, da det er utrolig
tidskrævende at følge op på dem der er forsinket. Fristen for afleveret selvaflæsning er den 18. oktober 2013.

Grundejerforeningen:
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har igen i år deltaget i det årlige møde mellem øvrige sommerhus-grundejerforeninger i Lolland kommune
og Lolland Kommune.
Bestyrelsen opfordrer kraftig til, at tidsfrister for betalinger til Grundejerforeningen overholdes, da det er utrolig tidskrævende at følge op på dem der er forsinket.
Bent Hansen forlader formandsposten, da vedtægterne ikke åbner mulighed for at sidde i bestyrelsen med en adresse
på Askø uden for sommerhusområdet. Bestyrelsen anbefaler ny formand og bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.
Økonomi
Både Vandværk og ASG har en sund økonomi. I det forløbne år har vi desværre måttet sende nogle få til inkasso samt
registrering i RKI.
Rensningsanlæg:
Vores nye biologiske rensningsanlæg er nu i fuld drift og har fungeret fint hele sæsonen, med gode analyser. Bestyrelsen har lagt mange kræfter i, at få justeret anlægget ind. Anlægget er nu fuldt overtaget, og det tilbageholdte beløb er
frigivet. Knud-Erik Jensen har lagt mange kræfter i at få det renoverede anlæg afleveret, til at køre optimalt, og fremstå flot. Vi har fået tilladelse til at udvide bygningen med et redskabs/kemikalieskur, og dette er opført. Det er nu ved
at blive installeret måler på det udledte rensede vand, som vi så skal betale udledningsafgift af. Bestyrelsen opfordrer
til at der bruges fosfatfrit vaskepulver, da det ikke kan nedbrydes af biologien.
Kloak:
Der er stadig alt for store mængder af overfladevand i kloaksystemet, som bl.a. betyder at biologien i anlægget udvaskes og forsvinder i de våde periode.. Knud-Erik Jensen, Niels Petersen og Bent Hansen har brugt meget tid på at gennemgå området hvor alt der kan betyde overfladevand i kloakken er registreret og dokumenteret. Alle berørte ejere
er kontaktet via brev med dokumentation – en kæmpe opgave - og mange har igangsat udbedringer med stor forståelse for situationen. Der er desværre nogle få som endnu ikke har udført det påbudte, og bestyrelsen er i gang med
tvangsforanstaltninger.
Dræn:
Bestyrelsen har lagt en flerårsplan og sat ekstra penge af til dette. Planen er, at lægge en fast drænledning i kærlighedsstien, og renovere systemet så der fremover tilsluttes via stikveje og stier. Arbejdet er igangsat. På den måde
undgår vi at renovere gennem parceller. Foreningens næstformand, Peter Røntved Andersen, har gjort en stor indsats,
og er fortsat tovholder for aktiviteter der har med dræn at gøre.
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Beplantning:
Af hensyn til fremkommelighed for brandberedskab og renovation, er beskæring fortsat vigtig. På grund af arbejdet
med kloakken har bestyrelsen desværre måttet nedprioritere opfølgningen af dette. Hækken på fællesarealet er desværre ikke blevet klippet trods flere henvendelser til vores underleverandør.
Stikveje:
Flere stikveje er fortsat i en meget dårlig forfatning. Som tidligere besluttet er det parcellerne på stikvejene der er
ansvarlige for vedligehold, da det ellers ville medføre kontingentstigninger. Bestyrelsen opfordrer ejerne på de dårlige
stikveje til at finde en fornuftig fordeling af betaling af reparation til alles accept.
Området
Da den gamle havetraktor var nedslidt har ASG indkøbt en ny så vi fortsat kan have et flot område. Vi har desværre
måttet nedtage gyngestativet da det var blevet farligt at bruge, til gengæld er der kommet nye og flotte fodboldmål.
Bestyrelsen er begyndt at arbejde med at få gjort fællesarealet ved badebroen mere spændende, og ideer som legeplads, boldvæg m.m. er under udarbejdelse. Det er også på tegnebrættet at søge fondsmidler og/eller sponsorer til
dette.
Renovation/genbrugsplads:
Renovation er en aftale mellem den enkelte grundejer og REFA, men for at beskytte stikvejene har foreningen aftalt
med REFA, at der mellem 1. november og 1. april ikke hentes renovation på stikvejen. I den periode hentes affald kun
på stamvejene. Vi har fået forhandlet os til nogle mere brugbare åbningstider på genbrugspaldsen i 2013.
Butiksforeningen:
Med den nu velfungerende andelsforening for købmanden er det lykkedes at stabilisere økonomien i Butiksforeningen, der ejer og udlejer bygningen. Da ASG’s medlemmer er tvungne medlemmer af Butiksforeningen var bestyrelsen i
2011 0g 2012 med til at beslutte et forhøjet kontingent til butiksforeningen på 150 kr. så økonomien kunne konsolideres. På Butiksforeningens generalforsamling i 2013 var ASG med til at beslutte at vende tilbage til et kontingent på 100
kr.
Købmand:
Askø Købmandshandel fungerer fortsat fint, men det er fortsat vigtigt at vi alle bidrager til butikkens succes, både ved
at handle, men lige så vigtigt ved at stille tid til rådighed til betjening, opfyldning af varer, rengøring m.m. Flere af jer
har været rigtig flinke til at hjælpe – tak for det – men der er fortsat brug for tid og hænder, så vær med til at gøre
”vores købmand” levende og et dejligt sted at være.
Peter Larsen har trukket sig som formand og bestyrelsesarbejde i Andelsforeningen, og en enig bestyrelse har indsat
suppleant Lone Skov Madsen som konstitueret formand indtil den ordinære generalforsamling i foråret 2014.
Færger:
Vanen tro, har der igen i år været talt om besparelser på færgedriften i 2014. Da sommerhusejerne er langt den største kundegruppe på Askøfærgen har bestyrelsen arbejdet hårdt og målrettet på at blive hørt i rederi, Lolland Kommune og Folketinget, og dermed være med til at påvirke takster og drift mest muligt. For at hjælpe kommuner med færger, har Folketinget har ændret beregningen for tilskud til kommunerne således at Lolland Kommune for tilført ekstra
1,5 Mkr. Desværre er disse penge ikke øremærket til færger, men i kommentarerne til lovforslaget fremgår det tydeligt, at hensigten var tilskud til færgedrift. Formanden for Klima- Teknik og Miljø udvalget har indtil videre valgt at se
bort fra disse kommentarer og lade tilskuddet indgå i den almindelige kommunale drift. ASG arbejder fortsat på at få
rimelige vilkår for transport med færgen, både i Folketinget, lokalpolitisk og sammen med Sammenslutningen af danske småøer.
Arbejdsdag:
Igen i år mødte en lille, men trofast gruppe op til diverse oprydning og vedligehold af bl.a. badebroen og området ved
rensningsanlægget. Tak til jer der mødte op. Vi vil arbejde på at gøre det mere spændende og attraktivt at møde op til
denne dag. Idéer modtages gerne.
Bladet/hjemmeside/Mail-liste/SMS-liste:
Vores engageret redaktør af bladet Askø-Nyt (Annika Funch-Bondehøj) har udviklet bladet videre med bl.a. loppemarked og reklamer, så det fortsat fremstår spændende.
På foreningens hjemmeside (www.askø-nyt.dk) kan man løbende holde sig orienteret om foreningsforhold og anden
aktuel information for Askø, samt links til andre sider med relevans for Askø. Idéer til udvikling af hjemmesiden modASG beretning 2012-2013
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tages. ASG vil fortsat orientere om vigtige og akutte forhold via mail og SMS. (Tilmelding til ordningen hos foreningens
kasserer).
Lokalplaner:
Temalokalplanen vedr. helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister der har ejet sommerhuset i mindst 8 år, og som
er på efterløn, førtidspension mv. er vedtaget.
Beboerforeningen:
Askø-Lilleø Beboerforening er åben for, at også sommerhusejere kan være en del af foreningen og dennes aktiviteter
som støttemedlemmer. Sommerhusejere er velkomne til alle beboerforeningens møder og aktiviteter, så slut om at
være med til at udvikle sammenholdet på øen. Petanque-banerne ved skolen er nu åbnet for både fastboende og
sommerhusejere. Banerne er betalt af støttemidler under betingelse af at de kan bruges af både fastboende og sommerhusgæster. Der findes udstyr ved banerne.
Projekt ”Vennelandsbyer”
ASG har deltaget i dette projekt sammen med Beboerforeningen (med Lisa Mulvad som tovholder). Der har været
besøg i lokalområder omkring Slagelse, og et afslutningsseminar på Knuthenlund med deltagelse af lands- og lokalpolitikere. Dette ledte frem til politikker-besøg på Askø i sommer hvor ASG gav en kort beskrivelse af sommerhusområdet,
historien og drømme om fremtiden. Sommerhusområdet gjorde et stort og godt indtryk på politikerne. På et afsluttende dialogmøde mødte vi stor lydhørhed hos de fremmødte politikere: Henrik Høgh (MF og borgmesterkandidat),
Peter Larsen (MB), Marie Louise Friderichsen (MB) og Erik Kjeldgaard (MB). Lad os håbe at dette vil blive omsat til
aktive handlinger til gavn for sommerhusområdet og Askø.
Projektet har givet en endnu større forståelse for vigtigheden i at arbejde sammen, og medført et endnu bedre samarbejde mellem foreningerne på Askø: ASG, Askø-Lilleø Beboerforening, Kontaktudvalget, Andelsforeningen og Askø
Sejlklub.
Bredbånd til hele Askø
SEAS-NVE er i gang med at udskifte el-nettet på hele Askø, et arbejde der kommer til at vare resten af 2013. I forbindelse med dette gravearbejde er det ved en hurtig reaktion lykkedes at få SEAS-NVE til at lægge fiber i jorden (trin 1),
og når søkablet så bliver udskiftet i løbet af 2014 (trin 2) vil Askø blive en enestående ø bland danske småøer i et yderområde – med fremtidssikret bredbånd til telefoni, lynhurtigt internet og stabilt TV. Priser og vilkår kan nå at ændre
sig i det kommende år, så herom senere. SEAS-NVE arbejder bl.a. på at få lavet en ”sommerhus-pakke”. SEAS-NV ser
naturligvis dette som en investering og forretning, men går også aktivt ind i at udbrede digitaliseringen til sårbare
yderområder.
På bestyrelsens vegne,
Bent Hansen
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