Billeder modtaget til bagsiden

Oktober 2011

Askø Sejlklubs fælles arbejdsdag

Foto Finn Bye Andersen

Nostalgi – billedet er fra 1976.
Taget fra diget ved stranden mod Askø By.

HUSK! Generalforsamling d. 28. oktober i Havnehuset kl. 19:30
Askø Andelskøbmand 1. år jubilæum

Foto Finn Bye Andersen

Bestyrelse:
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

Ordinære medlemmer:

Askø containerplads, Sundsørevej 1, 4930 Maribo
Tlf. 54 84 14 00

Niels Bent Petersen
Niels Pedersen

01/04 – 31/10
Hver lørdag fra kl. 14.00 – 17.30

Suppleanter:

Helligdage: Se opslag på genbrugspladsen

Jørn Randahl Hansen
Inger–Lise Pedersen

Uge 28 – 43
Hver onsdag fra kl. 14.00 – 17.30

Øvrige:
Foreningens
repræsentant i
Butiksforeningen:
Erik Frydendal Larssen

Efter uge 43
Den anden lørdag i måneden fra kl. 13.00 – 16.00

Foreningens
repræsentant i digelav:
Leif Sørensen

Ansvarshavende redaktør: Bent Hansen
Bladudvalg:
Askø sejlklub har fået hjemmeside

Lone Guldberg Petersen (4044 7917)
Egøjevej 69. 4600 Køge
Mail: askoe-nyt@post.cybercity.dk

Her er sejlklubbens hjemmeside: http://www.Askø-Sejlklub.dk
og e-mail adresse: askoesejlklub@mail.dk

Send eller mail meddelelser,
historier og billeder ;-)

Med venlig hilsen
Finn Bye Andersen

Alle ønskes et godt efterår

Tillykke med den flotte side.

Deadline til næste blad
15. december 2011

Her kan vi finde alt om priser, aktiviteter, kontaktoplysninger med
videre.
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Askø Andelskøbmand:

Nyt fra formanden:

Andelsforeningen Askø Købmandshandel siger tusind tak for den
store opbakning. Det har været en god forårs- og sommersæson.
Vi har også kunnet mærke den regnfulde slutning på sommeren,
men alt i alt er det gået rigtigt godt.
Efterårsferie uge 42

Så kom vi endelig i gang….

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14 - 16 13-17:15 13-17:15 13-17:15 13-17:15 8 - 12 8 - 10
Efter uge 42

Lukket

Lukket 15-17:15 Lukket 15-17:15

8-12

8-10

Husk hjemmesiden askoe-koebmand.dk vil løbende blive opdateret
med åbningstider m.m
Mange ø-hilsner og på forhåbentlig gensyn her i efteråret
Askø Købmandshandel
Cykleskuret på Askø Havn

I slutningen af uge 34 begyndte maskinerne så endelig at rulle ind
på rensningsanlægget for at gøre klar til ombygningen. Det har
været en lang og besværlig vej at nå hertil, men nu sidder vi med
en begrundet forhåbning om, at det renoverede rensningsanlæg er
klar til efterårsferien i uge 42.
Ud over dette har sommeren bragt os udfordringer i et omfang
ingen tidligere har set. Det har regnet, og det har regnet – og så
har det rekord-regnet med flere skybrud på Askø. Det har sat dræn
og kloak under stort pres, og hvis ikke gode mennesker havde
reageret, kunne det været gået grusomt galt. En pumpe i
pumpehuset startede ikke automatisk som forventet, så kanalen
var ved at løbe over. Dette betød, at drænvandet stemmede op, og
løb over i kloaksystemet via de fejlagtigt tilsluttede dræn, og
kloaksystemet kunne ikke følge med. Pumpen blev sat i gang
manuelt, og kloaksystemet fik tilført ekstra pumpekapacitet, så det
med nød og næppe blev undgået at toiletterne løb over. Regnen
fortsatte, og jorden er nu så mættet med vand, at drænsystemet
har svært ved at følge med. Flere områder er derfor fortsat meget
våde, og dræn vil inden for kortere tid blive gennemgået for bl.a.
spuling.
Da det er ødelæggende for den fremtidige biologiske rensning af
vores spildevand, vil bestyrelsen på den kommende
generalforsamling fremkomme med forslag til at få identificeret de
parceller hvor dræn fejlagtigt er tilsluttet kloakken.

Beboerforeningen vil gerne have ryddet lidt op i skuret. Der henstår
enkelte ”vrag”, som ikke er brugbare og tilsyneladende heller ikke
har nogen ejermand, og optager således unødigt en del af pladsen.
Vi anmoder derfor alle, der har en cykel stående i skuret om at
sætte mærkeseddel på, eller fjerne cyklen, inden den 23. oktober,
hvor beboerforeningen vil fjerne det overflødige.
Skulle der være beboere eller sommerhusejere, som fast har en
cykel stående, de ikke kan nå at mærke inden den 23. oktober, kan
de kontakte formanden på tlf. 28 19 82 09 herom.
Bestyrelsen Askø Beboerforening
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Den bløde undergrund har desuden gjort, at REFA ikke har kunnet
køre på flere stikveje, så der er reduceret afhentning af skrald.
Området vil i efteråret blive gået igennem sammen med REFA for at
få klippet de steder hvor grene forhindrer renovation, og for at få
tilmeldt de parceller der endnu ikke er tilmeldt renovation.
Vi har via mail og hjemmesiden www.askoe-nyt.dk forsøgt at
holde så mange som muligt orienteret om sommerens vigtige
hændelser. Jeg vil derfor igen opfordre alle til at se på
hjemmesiden, og at melde sig på foreningens mail-liste ved at

skrive til: knud-erik@tdcadsl.dk
Knud Erik bliver kontaktet af mange sommerhusejere, dels fordi han ved rigtig
meget om vores område fra sit mangeårige virke. Men også fordi Knud Erik gerne
hjælper mennesker og kan lide at gøre gavn, hvilket han i sandhed også gør.
Desuden er han den længstsiddende i bestyrelsen – han har været kasserer under 4
formænd.

Igen i år rumler det med forslag til besparelser på færgedriften.
Foreningen arbejder sammen med Askøs beboere aktivt på at
påvirke beslutningerne så de bliver så skånsomme som muligt (se
andet sted i bladet)
Endelig vil jeg opfordre alle til at møde op til den årlige
generalforsamling fredag den 28. oktober kl. 19:30 i
Havnehuset.
HUSK AT GØRE HUSENE KLAR TIL VINTEREN - OG UNDGÅ
FROSTSPRÆNGNINGER
Bent Hansen
Som supplement til bladet findes der NYHEDER og INFORMATION på
hjemmesiden: http://askoe‐nyt.dk

Privat er Knud Erik som nævnt netop fyldt 60 år og han er gået på efterløn. Dette får
dog ikke Knud Erik til at geare ned. Nej der kommer nye og andre opgaver til. Et af
de nye ”bijobs”, som han kalder det, er at være barnepasser for det yngste af de 3
børnebørn, 1 lille pige på 7 måneder. Og det går fint, hvis ikke barnet gider spise
vælling, så får hun da bare lidt brød af farfar, og så er den klaret.
Ud over at komme på Askø i sommerhuset har Knud Erik sammen med sin hund
dyrket jagt i mange år. Der er blevet investeret mange timer i mange weekender.
For at få det til at hænge sammen ægteskabeligt blev Margrethe inddraget som
madmor, hvilket alle har været glade for incl. Knud Erik, for: ”ellers sås vi jo næsten
aldrig”, som han udtrykker det.
På spørgsmålet om hvor energien kommer fra: ”Det ved jeg ikke, jeg har bare altid
været vant til at bestille noget, så det tænker jeg ikke så meget over…” bemærkes
det uden de store falbelader fra Knud Erik.
Der er ingen tvivl om, at Knud Erik vil knokle videre – også selv om det nu foregår på
efterløn – og det kan vi så glæde os over i Askø Strandvigs Grundejerforening.
Interview og portræt af Lisa Mulvad

Bladet ASKØ‐NYT udkommer som sædvanligt
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PORTRÆT‐ INTERVIEW MED VORES MANGEÅRIGE KASSERER
Vores mangeårige kasserer i Askø Grundejerforening har netop rundet de 60 år.
Derfor dette portræt af en person, der har taget en stor tørn til gavn for vores
grundejerforening. Knud Erik Jensen har både lune og temperament. På spørgsmålet
om hvorfor valget af sommerhus i 1987 faldt på Askø Strandvig kommer svaret
hurtigt: ”Ja, det må du da nok spørge om?”. Med andre ord, så er der ting, som Knud
Erik glæder sig over, men ind imellem også ting, der kan sætte lidt gang i
temperamentet.
For at tage det sidste først, så er Knud Erik lige nu rigtig godt utilfreds med, at der er
planer om, at beskære færgesejladsen, det harmer ham – og han er faktisk godt gal i
skralden over det at øen er ved at blive ”udsultet”, som han kalder det. En anden
ting, der kan gøre Knud Erik sur, er hvis grundejere kommer til ham, med for meget
brok. Det være sig brokkerier om utilfredstillende græsslåning af fællesarealer eller
vejforbedringer på folks private stikveje osv. Knud Erik tager personligt et stort
ansvar for at få tingene gjort – det ved jeg af personlig erfaring ‐ og det har han gjort
siden, han blev kasserer i 1989. Som han siger: ”Tingene skal jo bare gøres og jeg kan
lide at få tingene til at virke.”Hans ønske for fremtiden er mere fællesskab i vores
forening og håber det vil komme, for han synes faktisk, der har været der mere af
slagsen tidligere. Han har et slogan der lyder: ”Gå ind og snak med din nabo” – og
det kan vi jo alle sammen lære af.
Til det, som glæder Knud Erik, når han kommer i sommerhuset, så er det til i høj
grad det gode naboskab, som han synes han har. Det er også tydeligt, når man
stikker hovedet forbi hos Knud Erik og hans viv Margrethe, så er der en ganske
særlig åbenhed og gæstfrihed. Det er sjældent man får lov til at gå, uden at have
delt en øl eller et glas af Knud Eriks diverse bryg. Blommesnaps, valnøddesnaps,
rønnebærsnaps osv.
Knud Erik har i sin tid som kasserer været god til at få pengene til at række, fx da
vandværket blev etableret. Da havde Knud Erik simpelthen sparet op til udgiften på
ca. 600.000. Knud Erik har også sørget for, at de få restanter, der altid vil være nu
bliver kørt i stramme tøjler. Restanter, der ikke betaler, bliver ganske enkelt
indberettet til Riber, hvis ikke de almindelige rykkere virker. På den måde er Knud
Erik garant for, at vi i foreningen har en god sund økonomi.
Netop nu står Knud Erik som kasserer med jobbets hidtil største udfordring. Der skal
budgetteres og kradses penge ind renovering af vores rensningsanlæg. Det har i
denne omgang ikke været muligt at spare pengene op på forhånd, dertil er opgaven
for stor økonomisk. Og det kræver rigtig meget arbejde af vores kasserer at løfte
denne opgave, selvfølgelig i samarbejde med den øvrige bestyrelse. Men der er
opgaver der er og bliver rent kassererjob. Der er ingen tvivl om, at med sit
mangeårige virke i jobbet, vil også denne opgave blive løst fuldt tilfredsstillende.
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Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Askø Strandvig Grundejerforening
og
Askø Vandværk
Fredag den 28. oktober 2011
Kl. 19:30 i Havnehuset på Askø Havn
Dagsorden:
1.
2.
3a.
3b.
4.
5a.
5b.
5c.

6a.
6b.
7a.
7b.
8

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og
revisorer.
Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og
revisorer.
Behandling af rettidigt indsendte forslag.
Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse
af kontingent.
Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse
af vandafgifter.
Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, for sen
indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og
åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af % sats for
rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 md.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter for bestyrelsen.
Valg af bilagskontrollant.
Valg af suppleant for bilagskontrollant.
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Indkaldelsen er slået op på foreningens opslagstavle søndag den 28. august 2011
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Besparelser på færgedriften.
Igen i år arbejdes der fra flere sider med forslag til kraftige
besparelse på driften af færgen til og fra Askø. I den forbindelse har
Grundejerforeningen fremsendt følgende til Lolland kommune,
Teknisk udvalg, Ø-kontaktudvalget og Lolland Færgefart. Indholdet
af henvendelsen er godkendt af bestyrelsen og Askøs medlemmer
af Ø-kontaktudvalget (der repræsenterer Askøs fastboende) for at
sikre samarbejde om og støtte til et så væsentligt område som
færgerne.
Askø, den 12. september 2011
Som formand for Askø Strandvig Grundejerforening med 261
parceller på Askø vil jeg opfordre til, og stille mig til rådighed for en
dialog vedrørende færgefarten mellem Lolland og Askø.
Sommerhusejerne på Askø er langt den største betalende gruppe af
rejsende til og fra Askø med et bidrag på ca. 2/3 af de samlede
billetindtægter (eller ca. 1,2 million kr. fra sommerhusejerne), og
den eneste gruppe der ikke har et talerør til politikere, forvaltning
og rederi.
Sommerhusområdet er velfungerende og med til at skabe liv på
øen. I 2010 bidrog sommerhusområdets beboere bl.a. aktivt til
etablering en nu velfungerende købmand, både med den største
andel af startkapitalen, og med den nødvendige frivillige ulønnede
arbejdskraft til etablering og daglig drift. I 2011 deltog
sommerhusområdet i aktiviteterne på Turismens dag der med stor
succes var med til at placere Askø positivt i mange turisters
bevidsthed. Succesen blev godt hjulpet af den gratis transport af
personer og cykler sponseret af færgeselskabet. I kølvandet på
turismens dag har flere ejendomme på Askø skiftet ejer. I
fremtiden vil Business LF initiativet bl.a. omfatte tilsvarende og nye
erhvervs– og turistaktiviteter – et initiativ der er attraktivt for både
Askø og hele området.
De ORANGE billetter er blevet godt modtaget, og det bliver
spændende at følge dette forsøg på at skaffe flere passagerer og
større indtægter.

Det er derfor med bekymring vi erfarer, at der er forslag til
takstændringer, indskrænkning af besejling af Askø, og en
reduktion i beredskabet for øen.
Takststigninger vil modarbejde ovenstående og igangsætte en
negativ spiral. Indskrænkning vil bl.a. begrænse muligheden for at
være erhvervsaktiv med udgangspunkt fra Askø, og omlægning af
besejlingen fra flere havne vil være noget rod som ingen brugere vil
kunne finde ud af. Selv om alvorligt syge nu kan betjenes med
helikopter er der fortsat behov for et beredskab i forbindelse med
bl.a. brand. Det frivillige brandværn på øen kan klare mindre
brande, men det er uacceptabelt for området hvis indsatstiden fra
Lolland forlænges.
Sommerhusområdet er en vigtig del af Askøs fremtid. Det bør
derfor nøje overvejes hvad man politisk vil med Askø – også i
forhold til de naboøerne Fejø og Femø.
Det skitserede besparelser vil være ødelæggende for Askøs fremtid.
Med venlig hilsen
Bent Hansen
Formand
Ø-kontaktudvalget Lollandskommune 30. august 2011.
Orientering Budget 2012. Budgetmateriale kan ses på Lolland
Kommunes hjemmeside under fanen økonomi.
På mødet med Økonomiudvalget blev etablering af en øpolitik
drøftet. Der ønskes klarhed over, om man er indstillet på at udvikle
en øpolitik. Som indledning til at arbejde med udvikling af
øpolitikken kan Ø-kontaktudvalget drøfte hvilke elementer, en
sådan politik skal indeholde.
Til udvalgets møde den 20. september 2011 kommer udvalget med
et oplæg til emneliste som skal indgå i en ø-politik.
På mødet d. 30 august er der nedsat et sejlplan udvalg hvor Anni
Sørensen og Jørgen Gosmer er valgt som kontaktpersoner fra Askø
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