
 

Askø i billeder: 
Vinterbilleder v/ Søren Linde 

  
Det tidlige forår v/Niels Bent. 
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Bestyrelse:  

Ordinære medlemmer: 
 
Niels Bent Petersen 
Niels Pedersen 
 
Suppleanter: 
 
Jørn Randahl Hansen 
Inger–Lise Pedersen 
 

Formand: Bent Hansen 
Odensegade 11 2100 Kbh. Ø. 
2042 8702 
bent.hansen@mail.tele.dk 
Foreningens repræsentant i 
Kontaktudvalg. 
 
Næstformand: Peter Røntved 
Andersen 
Foreningens repræsentant i 
Butiksforeningen 
 
Kasserer: Knud-Erik Jensen. 
Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. 
Alslev. 5443 2400 
Knud-erik@tdcadsl.dk 
Foreningens repræsentant i 
Vandværkssammenslutningen 
 

Øvrige: 
Foreningens 
repræsentant i 
Butiksforeningen: 
Erik Frydendal Larssen 
 
Foreningens 
repræsentant i digelav: 
Leif Sørensen 

 
Ansvarshavende redaktør: Bent Hansen 
Bladudvalg: 
 
Lone Guldberg Petersen (4044 7917) 
Egøjevej 69. 4600 Køge 
Mail: askoe-nyt@post.cybercity.dk 
 
Send eller mail meddelelser, 
historier og billeder ;-) 
 
Alle ønskes en rigtig god påske 
samt et lunt og godt forår. 

 
Deadline til næste blad 30. maj 2011 
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Askøfærgen – Værdikort  2011? 
 
I sidste Askø-Nyt stod, at der kommer et nyt betalingssystem. På 
færgeselskabets hjemmeside er der ingen nye informationer blot 
anbefalingen om, at gemme seneste kvitteringer. 
Den lokale presse Folketidende har i en artikel refereret fra Lolland 
kommunes Klima-, teknik- og miljøudvalg, at der er valgt et nyt 
billetsystem, pris 800.000 kr og det sættes i drift snarest. 
Årsag til det nye system er at der ikke er sket vedligeholdelse af 
det eksisterende system siden 2008. 

 
Hmmm var det da Maribo blev til Lolland og driften af Askøfærgen 
flyttede fra vestsjællands færgeselskab og taksterne steg? 
 
Grundejerforeningens arbejdsdag 2011. 
 
Lørdag den 4. juni er der arbejdsdag i grundejerforeningen. 
Vi mødes kl. 10 ved badebroen og aftaler hvem der gør hvad. 
Badebroen skal smøres, borde ved stamvejene skal rengøres, 
vandværksgrunden skal ordnes, stranden gøres klar m.m. 
 
 

Mød op – og gi’ en hånd med! 
 
Askø containerplads, Sundsørevej 1, 4930 Maribo 

Tlf. 54 84 14 00 
Åbningstider; se opslag på pladsens låge. 
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Ejendomsskat, renovation, 
septitank, vedligeholdelse, 
skorsten, oliefyr m.v. 40.000,00 38.696,36 
Omkostninger   
Annoncer, blomster, 
kontorartikler, forsikring, 
småanskaffelser, bankgebyr, 
renteudgifter, diverse 15.000,00 14.027,65 
Forventet resultat: + 13.500,00 + 7.875,99 
 
TURISMENS DAG PÅ ASKØ/LILLEØ  
 
Lørdag den 28. maj 2011 
Dansk Turistfremme arrangerer i ca. 60 kommuner landet 
over ”Turismens dag” den 28. maj. På Askø/Lilleø er vi i gang 
med at planlægge nogle aktiviteter, som gennem forskellige 
oplevelser og aktiviteter kan fortælle den gode historie om 
Askø. Indtil nu er der planer om ÅBENT MUSEUM på Askø 
Museum, små gentagne kirkekoncerter i løbet af dagen med 
deltagelse af mezzosopranen Kristine Eiler Ernst med 
akkompagnement af Anni Sørensen, salgsudstilling fra Askø 
Krukkeri (Bjarne Askens), fortællinger om det gamle Askø, 
fotoudstilling/videoshow med Janni Krull Jensen og Anni 
Sørensens Askø-Lilleø billeder, fotokonkurrence, fremvisning 
af heste hos Jørgen Gosmer og mange flere aktiviteter vil 
sikkert se dagens lys. Aktiviteterne koordineres i samarbejde 
med Maribos turistchef Karen Albrechtsen, som har søgt 
Lolland Kommune og fået fritagelse for betaling af overfart 
med cykel denne dag. Og det er lykkedes! 
 
SÅ BEMÆRK GRATIS CYKELTUR TIL ASKØ den 28. maj 
 
Mange forårshilsner 
 
På koordineringsgruppens vegne 
 
Karen Albrechtsen, Sally Møller Hansen og Lisa Mulvad 
 
 

 

 
Nyt fra formanden: 
 
Så er vinteren forhåbentlig snart 
omme og foråret på vej. Det har 
været nogle hårde måneder med is 
der forsinkede færgen, og en periode 
hvor ruten blev flyttet til Kragenæs 
på grund af reparation af færgen. 

 
Frosten var hård, og holdt på over lang tid, så da tøbruddet 
satte ind begyndte vandet at løbe langt mere end forventet. 
Desværre var der frostsprængte rør i 2 sommerhuse, og det 
tog tid at lokalisere hvor vandet løb ukontrolleret. Det 
understreger hvor vigtigt det er at vintersikre husene.  
 
I begge tilfælde skete sprængningen efter måleren, så ejerne 
er ansvarlige for vandforbruget, og det var ganske voldsomt. 
Under søgningen efter de sprungne rør, kom der lidt luft i 
vandsystemet som gjorde, at nogle få har oplevet nogle fine 
hvide meget små bobler i vandet – helt ufarligt. I forbindelse 
med tøbruddet vaskede vandet et stort hul ved siden af en af 
brøndene på første stikvej som hurtigt blev fyldt op. 
 
 
Der er nu sendt materiale til mulige leverandører til 
renoveringen af rensningsanlægget, og i skrivende stund 
venter vi på at se deres tilbud – og priser. Projektet er 
desværre blevet lidt forsinket, blandt andet på grund af 
myndighedsbehandling og godkendelser, men vi tror fortsat 
på, at renoveringen vil være afsluttet sidst på foråret. Derfor 
er opkrævningen også udsat indtil vi har vished for den 
samlede udgift. Vi vil bedst muligt holde jer orienteret om 
fremdrift og økonomi.  
 
Jeg vil opfordre alle der ønsker det, at melde sig på 
foreningens mail-liste til nyhedsbreve – skriv til: knud-
erik@tdcadsl.dk 
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Det ser ud til, at andelskøbmanden er kommet godt gennem 
det første år, og jeg kan kun opfordre til både at støtte op om 
og bruge købmanden, men også at stille frivillig tid til 
rådighed, så vi fortsat kan have rimelige åbningstider.  
 
Det er også vigtigt at så mange som muligt deltager i 
beslutningerne om købmandens fremtid på 
generalforsamlingen den 9. april, så også 
sommerhusområdets interesser bliver hørt. 
 
En ”græsrodsgruppe” uden for bestyrelsen er i gang med at 
planlægge en sommerfest for børn, børnebørn og voksne, 
men mere om det et andet sted i bladet. 
 
Endelig begynder foreningens hjemmeside at tage form, og vi 
regner med at den bliver klar i løbet af foråret – adressen 
bliver: www.askoe-nyt.dk  
 
Indtil da, kan siden ses på adressen: 
www.bricksite.com/askoenyt   
 

 
 

 
 
 
Godt forår. 
 
Bent Hansen 
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Bilag til generalforsamlingen Butiksforeningen Askø 
Regnskab 1/1 – 31/12 2010 Butiksforeningen Askø. 

Indtægter: Året 2010 Året 2009 
Husleje butik og frysehus 22.500,00 28.650,00 
Kontingenter 38.100,00 37.050,00 
Statstilskud toiletbygning 100.000,00  
Indtægter i alt 160.600,00 65.700,00 
   
Drift udgifter:   
Ejendomsskat, renovation, 
septitank, vedligeholdelse, 
skorsten, oliefyr m.v. 38.696,36 37.597,04 
Omkostninger:   
Annoncer, blomster, 
kontorartikler, forsikring, 
småanskaffelser, bankgebyr, 
renteudgifter, diverse 14.027,65 22.164,95 
Årets resultat: + 107.875,99 + 5.938,01 
Aktiver:   
Kassebeholdning 31.12.2010 + 360,00  + 2.500,00 
Kassekredit Danske Bank 
31.12.2010 + 92.827,46 - 21.652,48 
Omsætningsaktiver i alt: + 93.187,46 - 19.152,48 
Anlægsaktiver:   
Depositum butikken 0,00 7.500,00 
Værdi butik, inventar og 
frysehus 700.000,00 1.014.702,35 
Anlægsaktiver i alt: 700.000,00 1.022.203,35 
Tilgode moms 31.12.2010 + 836,82 + 5.300,77 
Note: Kontingentrestancer 
2010 udgør kr. 750.00 

Note: Kassekreditgæld er 
nedbragt med kr. 7.875,99 

 
 
Budget for 2011 Butiksforeningen Askø 
Indtægter: Året 2011 Realiseret 

2010 
Husleje butik 30.000,00 22.500,00 
Kontingenter 38.500,00 38.100,00 
Indtægter i alt 68.500,00 60.600,00 
Drift udgifter:   
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Butiksforeningen Askø 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen lørdag, 

den 23. april 2011, kl. 11:00 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab. 

4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse. 
Ulla Mortensen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af suppleanter. 
 
8. Valg af revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden Jørgen Gosmer i hænde senest 21 dage før 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen 
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Askø Strandvig Grundejerforening: 
Referat af 2. Ekstraordinære generalforsamling Askø 
Strandvig Grundejerforening,  
 
Til generalforsamlingen var fremmødt mange medlemmer, 
der incl. fuldmagter repræsenterede 27 stemmer. 
 
Formanden bød velkommen og foreslog Peter Røntved 
Andersen, pcl. 206, som dirigent. 
 
Ad pkt. 1a) Valg af dirigent. 
 
Peter Røntved Andersen enstemmigt valgt. Han konstaterede 
herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik 
herefter over til valg af referent og stemmetæller. 
 
Ad pkt. 1b) Valg af referent. 
 
Mogens Larsen, pcl. 180 valgt. 
 
Ad pkt 1c) Valg af stemmetællere.  
 
Lisa pcl. 236 ?? og Leif Sørensen pcl. ?valgt.  
 
Ad pkt. 2) Formanden fremlagde en skitse over det 
planlagte forløb for anlægsarbejdet.  
 
Først i januar måned blev der foretaget geotekniske 
undersøgelse (boreprøver) omkring jordbundforholdene, 
hvor den ny spildevandssilo skal bygges. 
 
I forbindelse med etableringen af den nye silo vil det være 
nødvendigt at købe en del af marken, der støder op til 
rensningsanlægget, hvilket landmanden (Jørgen Gosmer) 
var indforstået med. 
I forbindelse med byggeriet skal der taget hensyn til et 
nyetableret dræn, anlagt langs sommerhusudstykningens 
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vestlige begrænsning.  
 
Der er fremsendt ansøgning til Lolland Kommune samt 
ansøgt om dispensation for udledning af urenset spildevand i 
anlægsperioden. 
 
Der er opstillet et forventet anlægssum på kr. 1.150.000, kr. 
excl. moms. 
Forventet kapitalbehov kr. 1.510.000, - heraf reservesum til 
uforudsete udgifter på kr. 260.000,- 
 
Hvis alt går efter planen kan rensningsanlægget være 
funktionsdygtig sidst i marts/først i april 2011 og fuldt 
driftsklar midt i maj 2011. 
 
Pcl 125 spurgte til, at der var fundet en entreprenør og om 
der var afgivet en tilbud.? 
(SV) Pt. ingen – arbejdet forsøges givet til lokal entreprenør, 
så vidt det var muligt. 
 
Ad pkt 3) Afstemning.  
 
Forslaget til finansieringen af projektet - som vedtaget på 
den ekstraordinære generalforsamling den 27. november 
2010 på Radstedhus – blev herefter fremlagt til afstemning. 
 

Forslaget bringes her i fuld ordlyd: 
 

•  De der vil betale kontant, betaler kr. 6000,- inden for 
en af bestyrelsen fastsat periode. 

•  De der vil betale kr. 500,- om året i 20 år gør dette, 
dette opkræves hvert år via kontingentet.  

• Hvis beløbet ikke bliver indbetalt rettidig, vil det 
fulde beløb forfalde straks, inkl. de renter som 
dækker det fulde beløb. 

• Det fastlagte beløb vil dog ved rentestigning 
blive tilpasset denne. 

• De 6000, - kr. betales på én gang.- 
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SOMMERFEST PÅ ASKØ/ ASKØ GAMES 
 
LØRDAG den 25. JUNI 
Det vil glæde festkomiteen at se så mange børn og voksne 
som muligt til Askø Games og ”skovtur” på denne dag 
Vi har planlagt et program således: 
 
Kl. 10.30-10.45 
 
Kl. 10.45-13.00 
 
 
Kl. 13.00 - 

 Vi mødes ved badebroen 
 
Forskellige lege og konkurrencer med 
deltagelse af både børn og voksne 
 
Vi spiser vores medbragte 
”skovturskurv” 

 
 I bedes venligst tilmelde jer af 
hensyn til afvikling af dagen 
senest 14 dage før og hvis nogen 
vil hjælpe med  
det praktiske er I meget 
velkommen. I begge tilfælde 
bedes i henvende jer til Lisa på 
mail: lisa.mulvad@mail.tele.dk 
eller telefon 20 43 08 85  
 
Mange forårshilsner  
Festkomiteen 
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INDKALDELSE  
 

GENERALFORSAMLING 
 

ANDELSFORENINGEN ASKØ KØBMANDSHANDEL 
 

LØRDAG D. 9. APRIL 2011 KL. 13.00 PÅ ASKØ SKOLE 

�  

Generalforsamlingens dagsorden er: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens aflæggelse af regnskab 
4. Budget 
5. Rettidigt indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleanter 
10. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen 

(ekspedition, rengøring,  vedligeholdelse af bygning 
og grunden omkring bygningerne). 

11. Eventuelt 

�  

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

ANDELSFORENINGEN ASKØ KØBMANDSHANDEL 
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Beløbet vil formentligt blive opkrævet sidst i februar eller 
først i marts 2011. Uge 8/9  
 
Der betales 6000,- kr. pr matrikel. 
 
Herefter blev der stemt om forslaget ved håndsoprækning: 
For forslaget stemte: 27.  
Imod forslaget stemte: 0. 
Hverken for eller imod: 0. 
Forslaget er hermed enstemmigt vedtaget. 
 
Ad pkt. 4) Eventuelt.  
 
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 
27. november 2010 på Radstedhus, blev der foretaget en 
underskriftindsamling med indsigelse/protest til Lolland 
Kommune omkring varslede takststigninger på færgen.  
 
I den forbindelse fremlagde formanden beregninger for de 
tre færger. Denne beregning viser, at 2/3 del af indtægten 
ved Askøfærgen stammer fra sommerhusejerne og turister, 
hvorfor en evt. stigning i taksten kunne medføre færre besøg 
og dermed mindre indtægt.  
 
Sommerhusejerne er ikke repræsenteret i Ø-
kontaktudvalget.  
 
Man kunne evt. tage kontakt til de folkevalgte, såvel 
kommunale, regionale og folketingspolitikere, samt 
embedsmænd for at forklare situationen omkring 
takststigningerne.  
 
Umiddelbart ingen bemærkninger til ovenstående.  
 
Afslutning: Dirigenten og formanden takkede for god ro og 
orden. 
 
Mødet afsluttet kl. 20:20.                   referat Mogens Larsen 
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Askø Andelskøbmand: 
 
Efter en vinter med vejrmæssige udfordringer, 
går det rask mod lysere dage og mod påske. 
 
 
I påsken er åbningstiderne: 

 
Fredag 15. april. Lørdag 16. april Søndag 17. april 
15.00 – 20.00 8.00 – 14.00 8.00 – 12.00 
   
Mandag 18. april Tirsdag 19. april Onsdag 20. april 
15.00 – 17.00 11.00 – 17.00 11.00 – 20.00 
   
Skærtorsdag Langfredag Lørdag 23. april 
8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
  
Påskedag 2. Påskedag 
8.00 – 12.00 Lukket 

 
 

  
 
Efter påske gælder åbningstider for vinterhalvåret: 
Mandag – tirsdag Onsdag Torsdag 
Lukket 15.00 – 17.00 Lukket 
   
Fredag Lørdag Søndag 
15.00 – 17.00 8.00 – 12.00 8.00 – 10.00 
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Husk at det stadig er en god ide at bestille varer på forhånd. 
Check løbende hjemmesiden for evt. ændrede åbningstider 
og andre informationer. 
 
Butikken er blevet frisket op og vi glæder os til at se alle i de 
nye lysere omgivelser.   
 
Vi siger tak for hjælpen i 2010 og håber i 2011 igen at se 
rigtig mange hjælpere bag disken m.m. Jo flere der hjælper, 
jo bedre åbningstider. 
 
Har DU lyst til at hjælpe skal du bare ringe på 5471 0003 
(i butikkens åbningstider), maile på mailadressen. 
askoekoebmandshandel@gmail.dk eller henvende dig i 
butikken. 
Hjælp ønskes til ekspedition, varemodtagelse og –mærkning, 
rengøring inde og ude. 
 
Mange ø-hilsner 
Andelsforeningen Askø Købmandshandel 
 
Kære Andelshavere 
  
Nu er det tid til vores første generalforsamling, nemlig d. 9/4-2011 
på Askø Skole. Foreningen byder på en øl/vand. 
  
Husk at vedtægter mm kan ses på købmandens hjemmeside  
askoe-koebmand.dk. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen. 
  
Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er klar.  
  
Der er planlagt et spisearrangement om aftenen. Peter Larsen og 
Hans Lund fra Lilleø serverer vildt. . Prisen bliver kr. 125,-/person. 
Der bliver tilmelding efter først til mølle princippet. Hold øje med 
hjemmesiden ang. tilmelding. 
  
med Askø/Lilleøhilsen  
Andelsforeningen Askø Købmandshandel 


