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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

Askøfærgen som sms ven 
 
 
Redaktørens causerier: 
Dagligt pendler jeg med tog og 
bus til og fra arbejde. Ofte har 
jeg beundret de unger der har så 
mange venner at de under hele 
rejsen kan modtage og sende 
vennebeskeder. 
 

 

 
 
Nu har jeg opdaget hemmeligheden – jeg er blevet indviet. 
 

 

 
Bling… Pga af issituationen sejles kun i 
dagslys 
 
Bling…fra Kragenæs 
 
Bling…..færgen sejler i nødplan 2… 
 
Bling… på værft 
 
Bling…. desværre forsat på værft 
 
Bling…. fortsæt selv 

…mon også den kommer på Facebook? 

 

 
Send eller mail meddelelser, 
historier og billeder ;-) 
 
 

Deadline til næste blad  
15. september 2011 

 

 
 
Askø containerplads, Sundsørevej 1, 4930 Maribo 

Tlf. 54 84 14 00 
Åbningstider; se opslag på pladsens låge. 
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2 indkomne forslag. 
1...fra bestyrelsen vedtægtsændring, således at formand og 
kasserer vælges direkte på og af generalforsamlingen hvert 
år.  
Formanden redegjorde for en ændring af det oprindelige forslag. De 
bør vælges h.h.v. i lige/ulige år og direkte af generalforsamlingen, 
og for 2 år ad gangen og ikke for kun 1 år. Formand vælges i ulige 
år, kasserer i lige år.  
Ændringsforslaget blev enstemmigt og endelig godkendt.  
 
2..fra Bent Hansen, (AS 236) Som en del af andelsforeningen kan 
der åbnes en Is-café eller lignende i sommerperioden i café-
lokalerne, primært med weekend åbning.  
Formanden positivt aktiv med en iscafe sidste sommer, men var 
meget betænkelig og skeptisk m.h.t. købmandsbutikkens frivillige 
arbejdskraft.  
En livlig drøftelse af forslaget fandt herefter sted.  
Flere talte for ideen med is-cafeen, men kunne godt indse, at 
arbejdskraft og økonomi bør være helt adskilt. Købmandshandelen 
er trods alt det vigtigste, vi skal have dækket ind, og  
Jørn Egvang (AS 54) havde ændringsforslag. ’Som en del af 
andelsforeningen Askø Købmandshandel kan bestyrelsen åbne 
muligheder for andre aktiviteter’. 
Bent Hansen gav sin tilslutning til forslaget, som herefter 
blev enstemmigt endelig godkendt.  
Inger-Lise fik ordet for en kort og personlig bemærkning, idet hun 
på mødet gerne ville udtrykke sin taknemlighed overfor Teddy, som 
havde bistået hende under den meget turbulente tid med opstart af 
Askø Købmandshandel.  
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Formand for 2 år Peter Larsen 
Kasserer for 1 år. Inger-Lise 
2 bestyrelsesmedlemmer Jørn E. og Leif S. Jørn E og Leif S. 
Øvrige tidligere valgte bestyrelsesmedlemmer er: Anette Larsen 
(AS 215), Marianne Hansen (Lilleø) og Katharina Larsen (Lilleø)  
2 bestyrelsessuppleanter: Lone Grunnet og Ulla Hasemann (AS 72) 
Revisor Erik Frydendal (AS 243) og revisorsuppleant Knud-Erik 
Jensen (AS 146) begge genvalgt. 
 
Resume på baggrund af referat fra Finn Bye Andersen. (AS 135) 

 
Nyt fra formanden: 
  

 
 
 
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  
 
 

 
 

 
 
 
God sommer. 
 
Bent Hansen 
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Afslutningsvis opfordrede Peter Larsen så mange som muligt at 
bakke op om og hjælpe til med driften af Askø købmandshandel.  
Flere medlemmer tog herefter ordet for at rette en stor tak til alle 
de frivillige hjælpere, bl.a. Peter Larsen samt Astrid Gosmer for det 
store arbejde, de havde udført.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
 
Kassereren Torben Jørgensen (AS205) aflagde regnskab  
…gjorde opmærksom på, at kilometergodtgørelse for kørsel efter 
varer er 1 kr pr. kørt km og opfordrede til at hæve taksten. 
Torben udtrykte ros til Inger-Lise for avanceberegningen på de 
enkelte varegrupper og ønskede at der blev udført en yderligere 
opdeling for at følge avancen nøje.  
Overskuddet foreslås overført til næste regnskabsår. Der skal 
betales skat af overskuddet. 
Kassereren foreslog evt. at anvende overskuddet til et 
køletransportmiddel og til nye lysarmaturer i forretningen.  
Der skal betales 25 % i skat af hele overskuddet foreslog at flytte 
en del af overskuddet til Butiksforeningen?  
Dialog 
..tak til færgefolkene for villighed og godt samarbejde.  
…ivrigt diskuteret om køb af bil eller trailer samt udgifterne til 
dette.  
Man bør tænke sig godt om, idet disse udgifter vil belaste 
forretningen temmelig kraftig, hvilket vil betyde forhøjede priser på 
varer, som så igen vil have en negativ virkning på omsætning og 
varesortiment.  
For at holde driftsudgiften nede bør der findes en mellemløsning, 
idet sliddet på de private biler er uholdbart i længden. Kan leasing 
af bil komme på tale, og hvordan vil det belaste regnskabet ?  
….bekymring for kølevarerne især om sommeren, hvortil Inger-Lise 
svarede, at kølevarerne under transport blev opbevaret i dertil 
indrettede kølekasser og frysetelte. Frostvarer er ved levering 
frosset ned til 24 grader og ændrer sig 1 grad pr. time under 
transport.  
Regnskab blev enstemmigt godkendt.  
Budget  
Torben fortalte, at han forventede en stigning i købmandsbutikken i 
forhold til sidste år, som jo desværre kom lidt sent i gang. – Hvis 
nye initiativer skal tages op, bør man tage højde for flere 
hænder/frivillige til at tage ansvar for driften. Endvidere skal man 
sikre sig et særskilt regnskab ved andre aktiviteter.  

 
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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 Løber dit regnvand i kloakken? 
Askø Andelskøbmand sommertiderne: 
 
Check løbende hjemmesiden for evt. ændrede åbningstider og 
andre informationer http://askoe-koebmand.dk 
Der vil også være opslag ved butikken 
Husk at det stadig er en god ide at bestille varer på forhånd 
 
Hjælp ønskes til ekspedition, 
varemodtagelse og –mærkning, 
rengøring inde og ude. Der gives 
gratis adgang til ildsjælene til 
arrangementer på Askø som tak.  
Ring på 5471 0003i butikkens 
åbningstid eller skriv på 
adressen. 
askoekoebmandshandel@gmail.c
om eller henvende dig i 
butikken. 

 

 

 Foto Niels Bent 
Mange ø-hilsner 
Andelsforeningen Askø Købmandshandel 

 
I forbindelse med projekteringen af vores nye rensningsanlæg er 
der blevet konstateret rigtig meget regnvand i kloaksystemet. 
Dette regnvand kommer primært fra parceller hvor tagnedløb eller 
omfangsdræn er tilsluttet direkte til kloakken. Disse tilslutninger er 
ikke korrekte, ja faktisk er de ulovlige. Den store mængde 
regnvand i kloaksystemet, i forbindelse med regnskyl, betyder at 
hverken vores gamle eller nye rensningsanlæg vil kunne fungerer 
optimalt, da dette kræver en jævn tilførsel af vand. 
 
Derfor vil vi fra bestyrelsens, på det kraftigste, opfordre til at 
undersøge om forholdene er i orden på netop din grund. Opdager 
du at dit regnvand løber i kloakken kan du enten etablerer en 
faskine på grunden eller føre dit regnvand til et af de eksisterende 
dræn i området. 
 
Hvis der ikke snarrest sker en markant nedbringelse af mængden af 
regnvand i systemet vil det i yderste konsekvens betyde at vi bliver 
nødt til at etablerer brønde på alle grunde i hele området. Herefter 
er det så muligt, ud for hver grund, at konstaterer om regnvandet 
løber i kloakken hvorefter den pågældende grundejer vil blive 
pålagt at bringe forholdet i orden. Omkostningerne til disse brønde 
påhviler grundejerne selv og udover det vil blive temmelig dyrt, 
medføre det naturligvis også gener i forbindelse med etableringen. 

 
Askø Strandvig Andelskøbmand: 
Stærkt reduceret resume fra generalforsamlingen i 
Andelsforeningen Askø Købmandshandel d. 9-4-2011  
 
Der var mødt 47 registrerede medlemmer til den første ordinære 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsens beretning  
Formanden Peter Larsen gennemgik i store træk det forgangne år. 
Takkede for det meget store frivillige arbejde, der var udført i 
forbindelse med opstarten af forretningen, og uden specielt Inger-
Lise som ”ildsjæl” havde det nok ikke kunnet lade sig gøre. Inger-
Lise modtog stort applaus fra de fremmødte medlemmer.  
Butikken er i det tidlige forår blevet malet og rengjort, og 
formanden rettede en tak til de frivillige der havde hjulpet til med 
dette arbejde.  
Der havde været 3 arrangementer i løbet af året. Foreningen har 
tilladelse til at afholde 8 arrangementer om året uden 
spiritusbevilling.  

 
Har du spørgsmål, er naturligvis velkommen til at kontakte 
bestyrelsen. 
 
Læs mere om faskiner: 
http://www.bolius.dk/alt-om/grunden/artikel/faskiner/ 
 
Billede af en faskine 
l  
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Askø købmand havde ekstraordinært åbent og mange turister købte 
ind i butikken.  
Der er ingen tvivl om at de 2 små kirkekoncerter med Kristine Eiler 
Ernst meget smukke og følsomme sang var et hit sammen med 
Anni Sørensens smukke orgelfantasier. Og så et nyt galleri dagens 
lys på turismedagen – Galleri Klokkergården, hvor en mangeårig 
drøm gik i opfyldelse for Sonja Hartwich venligt assisteret af Sonjas 
mand Keld. Sonja og Keld åbnede deres private hjem for udstilling 
denne dag og Keld gav smagsprøver på sin egen hjemmeavlede 
Askø rødvin. På skolen kørte hele dagen videoshow med dels Janni 
Krulls og Anni Sørensens smukke og stemningsfulde Askø/lilleø 
billeder og Knud Eriks samling ”historiske” billeder fra Askø 
Strandvig. Peter Larsen havde desuden bidraget med spændende 
fotos fra den seneste oversvømmelse på Lilleø. Ved skolen var der 
også rigtig mange, der nød deres medbragte mad – både på 
græsset og ved de borde, som står der. Ved badebroen ved Askø 
Strandvig stod sommerhusejer Jacob Thyssen for et flot 
arrangement med en masse legeting for børn og voksne samt små 
kanoture. Også her kom mange besøgende forbi, også fra 
sommerhusområdet. Enkelte gav udtryk for at de netop havde valgt 
at besøge Askø, fordi der her var aktiviteter for børn. Til slut kunne 
dagen rundes af med 1 times mindfulness med Lisa Mulvad på 
Konemadevej 9 og på Konemadevej 10 fortalte Torben Madsen om 
sin omfattende renovering af sin bindingsværksejendom.  
 
På koordineringsgruppens vegne 
Karen Albrechtsen, Sally Møller Hansen, Lisa Mulvad 
 

 
Succes på turismedagen 
Askø/Lilleø fik et stort RYK-IND 
af cykelturister på 
turismedagen. I Havnehuset var 
etableret velkomstcenter med 
gratis kaffe – to go - 
sponsoreret af Askø Museum, og 
det blev vel modtaget af 
gæsterne. Her fik gæsterne også 
udleveret program for dagen 
med kort. Så kunne man på 
egen hånd finde rundt på øerne 
– og det gjorde de så! Dagen 
igennem kom telefon melding 
om antal gæster med næste 
færge, så vi var forberedt. Og 
det var over forventning – 216 
personer i alt. Anden afgang fra 
Bandholm var booket til sidste 
plads, ja 20 mennesker måtte 
vente til næste afgang!  
 Foto Karen Albrechtsen 

Askø Museum, hvor Askø Krukkeri/Bjarne Askens også havde 
salgsudstilling, blev en forrygende succes – ca 100 mennesker 
lagde vejen forbi. Ved den efterfølgende korte evaluering, kunne 
Bjarne konstatere næsten udsolgt. 

  
Foto Lars Haugan Foto Lars Haugan 
Også Peter Larsens rundvisning i Meyers Frugtplantage med 
smagsprøver udtrykte turisterne tilfredshed over.  
At få set de smukke avlsheste hos Jørgen Gosmer tiltrak positiv 
opmærksomhed, også fra sommerhusejere på øen. 
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