
Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling 

25. oktober 2013.  

 

Forslag nr. 1 vedr. reklamefinansieret legeplads på fællesarealet. 

 

Bestyrelsen får mandat til at indhente tilbud på og etablering af en reklamefinansieret aktivitets- og legeplads 

på fællesarealet. 

 

Begrundelse: 

Bestyrelsen ønsker at løfte anvendelsen af fællesarealet til glæde for både børn og voksne, et sted hvor man 

kan udfolde sig og etablere kontakter til andre i området. Da der stilles store sikkerhedsmæssige krav til et så-

dant sted, er det dyrt at etablere. Der findes virksomheder, der mod at få reklameplads, frit vil etablere et så-

dant anlæg. Der vil efterfølgende være tale om en årlig afgift til vedligehold, men til dette vil man kunne finde 

sponsorer der, mod at få en reklameplads, vil kunne dække denne udgift. Anlægget vil således være omkost-

ningsneutralt for foreningen. 

 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens holdning til reklamefinansiering, og mandat til at fortsætte med at få 

etableret et aktivitets- og legeområde. 

 

Forslag nr. 2 vedr. overdækket bål/grill plads med borde og bænke i indhegningen på fællesarealet. 

 

Bestyrelsen får mandat til at undersøge muligheden for, og eventuel etablere en overdækket bål/grill plads 

med borde og bænke i indhegningen på fællesarealet. 

 

Begrundelse: 

En overdækket bål/grill plads vil gavne både cyklende, gående og dem fra Askø/Lilleø. Pladsen med borde og 

bænke kan bruges til en hygge dag for sommerhusgæsterne og rast for turister. 

 

Forslag nr. 3 vedr. ASG’s deltagelse i koordinering på Askø/Lilleø. 

 

Bestyrelsen søger mandat til deltage i forsøget på at få alle Askø´s foreninger og Kontaktudvalg med i en tvær-

gående koordinering som udelukkende skal koordinere sager af tværgående og almen karakter til gavn for hele 

Askø/Lilleø. 

 

Begrundelse: 

Som en udløber af projekt ”Vennelandsbyer” har der vist sig en større forståelse for vigtigheden af et udvidet 

samarbejde mellem Kontaktudvalg, foreningerne på Askø/Lilleø og øvrige interessenter – både internt på øerne 

og i forhold til verden omkring os. Sammenhold styrker, og giver større tyngde.  

 

Rammer, processer og temaer aftales med ASG’s bestyrelse, Kontaktudvalget og de øvrige foreninger på 

Askø/Lilleø. 

 

Bent Hansen tilbyder at støtte alle øens foreninger, øvrige tovholdere, kontaktudvalg og lign, og koordinere in-

ternt og udadtil. Bestyrelsen bakker op om dette, da Askø mangler en ”ambassadør”, som koordinerer alle inte-

resser. Bent Hansen stiller sig til rådighed for denne rolle med formands- og foreningserfaring samt etableret 

socialt- og politisk netværk. 

 



 

 

 

 

 

 

Forslag til  

Bestyrelse 2013-2014 

 

 

Rolle: Navn og parcel Valgt første gang: Valgt frem til: 

    

Formand Per Skov Madsen (163) 2012 2014 – nyvalg som formand 

frem til 2015 

Næstformand Peter Røntved Andersen (206) 2005 2013 – modtager genvalg 

Kasserer Knud-Erik Jensen (145) 1992 2014 

Sekretær Annika Funk Bondehøj (139) 2012 2014 – nyvalg som sekretær 

Bestyrelsesmedlem Niels Frank Petersen (140) 2009 2013 – modtager genvalg 

Suppleant Inger-Lise Pedersen (237) 2008 2013 – modtager genvalg 

Suppleant Erik Dalhoff (129) Ny  

    

Bilagskontrol Anker Madsen (258) 2010 Hvert år – modtager genvalg 

Bilagskontrol, suppleant Helge G. Lauridsen (160) 2010 Hvert år – modtager genvalg 

 

 

 

 


