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Efterår og vinter på Askø/Lilleø  
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Foto: Martin Funch 
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Foto: Lisa Mulvad 
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Formand   
 Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk 
Næstformand   
 Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk  
 Kontakt vedr. dræn   
 Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels Petersen   
 Per Skov Madsen   
Suppleanter   
 Inger-Lise Petersen   
 Annika Funch Bondehøj   
Øvrige   
 Erik Frydendal Larsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
 Leif Sørensen 

Foreningens repræsentant i Digelav 
    
Ansvarshavende redaktør   
 Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår til jer og jeres kære :)

Deadline for næste blad er d. 1. marts 2013 

Redaktøren vil gerne takke... 
 
for de mange input, der kommer til bladet. 
Går du med en sjov anekdote eller har du 
en meddelelse, som du ønsker i bladet, så 
kontakt mig gerne.  
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: funch-bondehoej@mail.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Gør det selv-siden 
 
Næsten hvert ottende sommerhus har fået en skade i løbet 
af de seneste vintre. Kilde: Codan.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du som grundejer har et emne du gerne vil have bragt op - 
eller måske ligefrem selv har viden/ekspertise inden for et gør det 
selv-felt - så kontakt redaktøren. Så finder vi ud af noget.  
 

 

 
På generalforsamlingen nævnte Jørn R. Hansen fordelen i at lægge 
en tung genstand, fx en flise eller en sten, oven på dækslet til din 
målerbrønd. På den måde undgår du ved megen regn/nedbør, at 
overfladevandet får dækslet til at løfte sig, sådan at der ved 
efterfølgende frostvejr er en overhængende risiko for, at 
vandmålere og stophaner bliver frostsprængte. Det er dig selv som 
grundejer, der er erstatningspligtig i dette tilfælde.  
 
Derudover kan du huske at gøre følgende til glæde for dig 
selv og dit fritidshus (kilde: www.if.dk):  

• At fjerne blade fra tagrender, at efterse taget for revner og 
at få udbedret fejl og mangler, så fygesne, regn- eller 
tøvand ikke løber over og trænger ind i huset og forvolder 
skade. 
 

• At tjekke om træerne er syge, rådne eller har løstsiddende 
grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens 
sommerhus, hvis de vælter ved en kraftig storm. Hvis du 
som sommerhusejer ikke fører tilstrækkeligt tilsyn med dine 
træer, kan du gøres erstatningsansvarlig for skaderne på 
naboens sommerhus. 
 

• At efterse om udendørs lamper og antenner hænger fast. 
 

• At få nogen til at kigge efter huset, når det står tomt. 
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Bådoptagning og standerstrygning - billeder og beretning af 
Finn Bye Andersen 
 
Ved den fælles bådoptagning d. 17. oktober blev der taget fire 
sejlbåde op. De blev efterfølgende kørt op græsområdet og spulet 
rene med foreningens højtryksrenser.  
Bagefter var man samlet til spisning med medbragt frokost, hvor 
Per Thuesen underholdt med harmonikaspil. Meget stemningsfuldt. 
 
Standerstrygningen d. 27. oktober blev foretaget i et fantastisk flot 
vejr; solskin og næsten vindstille. Der var mødt ca. 25 personer op 
på dagen. Vi nød alle det gode efterårsvejr samt de gule ærter, 
som var smagfuldt tillavet af Peter Larsen og fru Grete fra Lilleø. Vi 
blev alle rigelig mætte den dag. 
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Siden sidst: 
 
Så er efteråret forbi, og vinteren på vej. Vejrguderne har været 
nådige, og der har været mange dejlige efterårsdage på Askø, så 
året har alt i alt været godt. 
 
Det har bl.a. betydet, at vi i år har undgået sidste års store 
problemer med meget overfladevand i området, samt vist, at den 
indledende renovering af kloaksystemet har båret frugt. Dette 
arbejde vil fortsætte over vinteren og foråret, således at vi vil være 
væsentlig bedre sikret når den nye sæson starter.  
Også drænene er løbende blevet vedligeholdt og forbedret, og 
bestyrelsen forsætter med at gennemføre flerårsplanen for 
forbedringer. 
 
Vi forventer at den kommende sæson bliver lidt mere rolig efter at 
projekt ”rensningsanlæg” nu er overstået. Ud over dette, har året 
været travlt og arbejdsomt med reparation af dræn, kloakker og 
beskæring mod veje og stier.  
Vi vil over vinteren følge op på beskæringen, men mere end 
halvdelen af de 80 påbud er allerede udført – og det har pyntet. En 
del af de resterende har ønsket at deltage en fælles klipning som vil 
blive gennemført sammen med de parceller, hvor vi forventer at 
der skal tvangsklippes på ejers regning.  
Kassereren er lykkedes flot med at få nedbragt restancerne, og 
dette arbejde vil fortsætte også i 2013.  
Vi har også gennem året udviklet kommunikationen, og det er 
glædeligt at se at hjemmesiden bliver brugt flittigt.  
 
Generalforsamlingen forløb positivt og konstruktivt (se referatet 
andet sted i bladet), og forsamlingen gav et enstemmigt mandat til, 
at jeg fortsætter som formand i det andet valgår. Jeg takker for 
tilliden. Bestyrelsen fik til opgave at finde en løsning til 
vedtægterne til næste år.  
Vi fik desværre ikke fejret at Knud Erik Jensen har arbejdet hårdt 
for foreningen nu i 20 år – men der skal lyde en stor tak for 
hans indsats. Bestyrelsen byder velkommen til Per Skov Madsen 
som nyt bestyrelsesmedlem, og Annika Funch Bondehøj som ny 
suppleant. Den nye bestyrelse trækker i arbejdstøjet straks i det 
nye år. 
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Det var glædeligt at se den store opbakning til årets høstfest, der 
var arrangeret af Askø-Lilleø beboerforening, se billeder og 
beretning nedenfor. Hold øje med de kommende arrangementer på 
hjemmesiden som løbende bliver opdateret. 
 
Når dette læses vil vi være tæt på at lyset er på vej tilbage, og at 
en ny dejlig sæson på Askø melder sig. Bestyrelsen ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår. 
 
På bestyrelsens vegne, Bent Hansen 
 

Beboerforeningens høstfest d. 13. oktober 2012: 
Vi havde alle en dejlig og festlig aften med godt humør. 
Der var 37 der deltog i festlighederne, som hver havde en pakke 
med til en værdi af 30 kr. 
Senere blev der afholdt auktion over pakkerne, hvor Bue optrådte 
som en glimrende auktionarius. 
Overskuddet går til et godt formål i beboerforeningens 
aktionsprogram. 
Den humørfyldte og glade aften sluttede kl. 23.00. 
 
Billeder og beretning: Finn Bye Andersen 
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SEJLPLAN 2013 

Nye sejltider  
gældende fra d.  

9. december 2012: 
 

Se også færgens 
hjemmeside: 
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Projekt vennelandsbyer 
 
D. 29. september ankom en busfuld af besøgende fra Hashøj NV, 
Hejninge/Stillinge sogne samt formanden for Ø-sammenslutningen 
Dorthe Winther, Omø. Repræsentanter fra Askø/Lilleø samt 
ovenstående udvekslede erfaringer ift. de udfordringer vi hver især 
står over for som "udkantsområde" i Danmark. Besøget var 
vellykket, og det blev besluttet, at repræsentanter fra Askø og 
Lilleø vil besøge vores nye venner på Vestsjælland i foråret 2013 
for at drøfte videre. 
 
I en pressemeddelelse til Folketidende blev bl.a. nævnt: "Et andet 
emne var fællesskabet, hvor alle i lokalsamfundet er dygtige til at 
stå sammen, når der er en trussel, men i disse tider er det ikke 
nok. Det er de lokalområder, der vil noget med deres område, og 
som selv er med til at sætte dagsordenen, der har de største 
muligheder." Citat: Mona Hvid, Landliv a/s 
 
Redaktøren modtog efter besøget dette fra deltager Svend Åge 
Hansen, Vestsjælland: "Vi vil bare sige mange tak for i lørdags d. 29. 

sept. Dejlig kaffe med æblekage og rigtig flødeskum, og den dejlige 
aftensmad vi fik i bussen. Det var velsmurt, hele 5 stjerner til jer. 
Og ligeså den søde og venlige måde I tog imod os, det er bare 
dejligt, og den skønne natur; vi fandt så ikke de 2 skatte - kirken 
og den gamle skole, men vi nød det i fulde drag. Hvis vi lever - så 
kommer vi selv sejlende ned til jer til sommer. 
Vil du hilse dem alle sammen og takke dem for deres søde, venlige  
måde at være på. Vi følte os bare hjemme hos jer. Og du må 
gerne, hvis det er pænt nok, sætte dette i jeres avis. 
Mange venlige hilsener og tanker til jer alle på begge øer, 
Inge & Svend Åge, henholdsvis 75 og 80 år." 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Fotos: Finn Bye Andersen 
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Referat fra generalforsamlingen  

fredag d. 26. oktober 2012: 

 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Valg af dirigent. 
 
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
Pkt. 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab. 
Pkt. 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab. 
 
Pkt. 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. 
 
Pkt. 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af 
 kontingent. 
Pkt. 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af 
 vandafgifter. 
Pkt. 5c. Fastsættelse af gebyrer 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 måned. 
 
Pkt. 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Knud-Erik Jensen på 
 genvalg, Niels B. Pedersen ikke på genvalg)  
Pkt. 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen (Jørn R. Hansen ikke på 
 genvalg.) 
 
Pkt. 7a. Valg af bilagskontrollant. 
Pkt. 7b. Valg af suppleant for bilagskontrollant. 
 
Pkt. 8. Eventuelt. 
 

********************************************* 
 
ad 1. Valg af dirigent 
Erik Frydendal Larsen blev valgt til dirigent.  
2 stemmetællere blev valgt. Liste for optælling af grundejere blev noteret.  
24 repræsentanter for grundejerne var mødt op. 
  
Dagsordenen for generalforsamlingen herefter godkendt. 
Derefter fik formanden Bent Hansen ordet til pkt. 2. 
 
ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
Eftersom beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Bent H. kun de mere 
væsentlige punkter.  
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Under beretningen fortalte Bent H., at han og Lisa Mulvad har solgt deres 
sommerhus og købt et hus på Konemadevej. De er derfor ikke mere 
medlem af grundejerforeningen.  
 
I den forbindelse oplyste Bent, at han var villig til at fortsætte som 
formand valgperioden ud. Bent bad derfor om en tilkendegivelse fra de 
fremmødte medlemmer om støtte for valg. 
 
Dirigenten foreslog, at dette emne blev taget op under et senere punkt på 
generalforsamlingen.  
 
Efter formandens mundtlige beretning, var der følgende kommentarer: 
 
AS 64: Bad om en uddybende forklaring om kloakdæksler, der ligger lavt. 
Knud-Erik fortalte, at der på nogle parceller findes kloakbrønde, hvor 
dækslerne ligger under jordhøjde. Ved sådanne brønde/dæksler kan 
overfladevand trænge ned i  kloakken. 
 
AS 139: Spurgte om der kunne gøres noget ved åbningstiderne på 
genbrugspladsen. Bent H. svarede, at grundejerforeningen er i dialog med 
REFA om ændring af tider for 2013. 
 
AS 102/103: Omtalte problemer med kørsel på opkørt stikvej (REFA). De 
bor for enden af en stikvej. Kun én beboer bruger vejen.  Hvordan får man 
de andre grundejere gjort begribelig, at stikvejen bør vedligeholdes? Erik 
Frydendal gjorde opmærksom på, at man i sådanne svære tilfælde kan få 
kommunen til at pålægge de øvrige grundejere at renovere stikvejen. 
  
AS 235: Jørgen Gosmer spurgte om muligheden for at søge dispensation 
for 25 meters afstanden til vandboringerne. Alternativt om 
grundejerforeningen var villig til at købe jordstykket. Knud-Erik svarede, at 
man fra grundejerforeningens side var villig til at drøfte sagen nærmere på 
et separat møde. Jørgen Gosmer var enig heri. 
 
AS 115: Omtalte det megen kvas, der ligger rundt omkring på grundene, 
og som er rene brandfælder. Bad ligeledes bestyrelsen om at være 
opmærksom på evt. ændringer i åbningstider, mv. for genbrugspladsen på 
Askø efter åbningen af den nye genbrugsplads på Skibevejen, Maribo. 
 
AS 54: Spurgte om der var kommende ændringer til postomdelingen på 
Askø. Formanden svarede, at det havde han ikke hørt omtalt.  
 
Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til afstemning. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
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Købmandens åbningstider 
 
                           Vinter 2012 / 2013 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

15 - 17:15 Lukket 15-17:15 Lukket 15-17:15 8 - 12 8 - 10 

Husk at det altid er en god idé at bestille mælk, brød, frugt og grønt på 

askoekoebmandshandel@gmail.com , eller på tlf. 5471 0003.  
Har I behov for morgenbrød o. lign. fra morgenstunden, så kontakt os. 

 
Nødråb fra købmanden: HJÆLP!! 
Vi mangler faste medhjælpere i butikken. Vi har desværre været 
nødt til at stoppe bake off-produktionen mandag til fredag pga. af 
manglende medhjælpere i butikken.  
Så har du lyst til at hjælpe, så ring 54 71 00 03, send en mail eller 
henvend dig i butikken.  
Se mere på: http://askoe-koebmand.dk 
 

********************************************* 
 
Askø/Lilleø Beboerforening - arrangementer 
 
HVER TIRSDAG er der strikke-hygge klub på Askø Gl.  
skole fra kl. 14.00 til 16.00/16.30. Alle er velkomne.   
 

TORSDAGSCAFÉ 
Åbner igen fra torsdag den 18. oktober 2012 kl. 19.00. 

Alle er velkomne til at møde op på  
den gamle skole til en hyggeaften. 

Der kan købes: Kaffe, te, øl og vand. 
Vi glæder os til at se gamle såvel som nye deltagere. 

 

JULEFEST 
Lørdag den 8. december 2012 kl. 18.00. 
Her holder vi julekomsammen med bankospil. 
Vi starter kl. 18.00 med spisning og efterfølgende  
kaffe og banko. 

Se mere på: www.askoe.dk 
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GUDSTJENESTER ASKØ KIRKE: 
 
Resten af 2012: 
Søndag d. 23. december kl. 14.00 v. Jeanette S. Braun 
Juleaften d. 24 december kl. 14.00 v. Jeanette S. Braun 
2. Juledag d. 26 december kl. 9.30 v. Jeanette S. Braun 
 
JULEKONCERT: Fredag d. 14 december kl. 19.30 
Organist Per Nedergaard Hansen og sanger Vera Nedergaard 
Hansen vil denne aften synge og spille i kirken. Bagefter serveres 
der kaffe og kage i præstegårdens samlingslokale. 
 
JULETRÆSFEST: Fredag d. 28 december kl. 19.30 i 
præstegården. 
 
2013: 
Nytårsdag d. 1. januar kl. 14.00 v. Jeanette S. Braun 
Søndag d. 13. januar kl. 19.00 v. Jeanette S. Braun 
Søndag d. 27 januar kl. 14.00 v. Jeanette S. Braun. Kirkekaffe i 
præstegården. 
 
Søndag d. 10  februar kl. 9.30 v. Jeanette S. Braun 
Søndag d. 24. februar kl. 14.00 v. Michael Fagerlund. Kirkekaffe 
i præstegården. 
 
Sangaften i præstegården d. 20 februar kl. 19.00: 
Vi får besøg af et mindre damekor fra Nykøbing F., som synger for 
os og vi synger sammen med dem. 
Tage Rasmussen, Nykøbing F., vil sige lidt om en sang–forfatter.          
 
LM-møder i præstegården : 
Mandag d. 10. december kl. 19.30: Peter Olesen, Hillerød. 
Mandag d. 21. januar kl. 19.30: Søren Pedersen, Nykøbing F. 
 

Alle er velkomne. 
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ad 3a.  Aflæggelse af foreningens regnskab 
Knud-Erik gennemgik regnskabet punkt for punkt og oplæste 
revisorpåtegningen. Foreningens revisor foreslog et ændret kontosystem 
for rensningsanlægget med 20 års afskrivning, således at der bliver fulgt 
op på gælden.  
 
Inger-Lise spurgte til hvorledes det forholder sig ved tvangsauktioner. KE 
svarede, at det ikke var muligt at inddrive gælden, men at man i 
bestyrelsen havde drøftet en vedtægtsændring, således at en ny ejer 
hæfter for evt. gæld.  
 
Inger-Lise foreslog en mulighed for at se regnskabet uden 
rensningsanlægget. KE lovede en bedre oversigt fremover.  
 
Dirigenten satte regnskabet under afstemning. Regnskabet for Askø 
Grundejerforening blev godkendt enstemmigt.  
 
ad 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab 
Knud-Erik gennemgik regnskabet inkl. revisorpåtegning.  
 
AS 163: Spurgte til udgiften til stophaner, der var dobbelt så stor som 
budgetteret. KE svarede, at der havde været en del frostsprængte 
stophaner pga. de store vandmængder sidste år, men at udgiften også 
dækker defekte rørledninger. KE oplyste, at man ikke længere vil dække 
frostsprængte stophaner. De enkelte grundejere må selv sikre stophanerne 
og lukke i tide.  
 
AS134: Ønskede oplyst differencen mellem aflæst vandforbrug og 
vandværk. KE oplyste, at den er 10%.  
 
Efterfølgende var der en snak om evt. fejl i måler. Et tjek af måler koster 
200 kr. + afmontering/montering. Ved konstateret fejl af måler betaler 
vandværket, ellers må grundejeren selv betale.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
ad 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag 
Der var ingen indsendte forslag. 
 
ad 5a. Behandling af foreningens budget, herunder 
 kontingent 
Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet for 2012/2013 er 
således: 2325 kr. for grundejere med hus på grunden og 3075 kr. for 
grundejere uden hus på grunden (fast afgift på vand). 
 
ad 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder 
 vandafgifter 
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Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Kontingent uændret. 
 
ad 5c. Fastsættelse af gebyrer 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 
 måned. 
KE oplyste, at han gerne vil modtage aflæsninger på mail, og helst som en 
PDF-fil. Takster for ovenstående blev enstemmigt vedtaget. 
 
ad 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bent H. oplyste, at han som tidligere nævnt var villig til at fortsætte til 
efter udgangen af næste år, hvor han er på valg. I den forbindelse ville 
Bent dog gerne have en tilkendegivelse fra de fremmødte medlemmer. 
 
Fremover kræver det ændring af vedtægterne, som først skal vedtages, 
hvis Bent skal fortsætte som formand udover valgperioden.  
 
Bent udtrykte, at han var villig til at lade sig genopstille i en fornyet 
valgperiode, og omtalte de tanker han gjorde sig om fremtidige 
udviklingsplaner for grundejerforeningen på Askø.  
 
Fra medlemmernes side blev der udtalt stor ros og accept af Bent. Den 
samlede bestyrelse udtalte, at den slutter op om Bent Hansen som 
formand.  
 
Bent Hansens fortsatte formandskab for grundejerforeningen til 
valgperiodens udløb blev positivt tilkendegivet og accepteret af 
generalforsamlingen.  
 
Øvrige valg til bestyrelsen var Knud-Erik Jensen, som modtog genvalg som 
kasserer. Som bestyrelsesmedlem for afgående Niels B. Pedersen, der ikke 
ønskede genvalg, blev Per Skov Madsen, AS 163, valgt.  
 
ad 6b.  Valg af suppleanter for bestyrelsen 
Som bestyrelsessuppleant for Jørn R. Hansen, der ikke ønskede genvalg, 
blev Annika Funch Bondehøj, AS 139, valgt.  
 
ad 7a.  Valg af bilagskontrollant 
Ved valg til bilagskontrollant blev Anker Madsen, AS 258, valgt (tidl. 
suppleant for bilagskontrollant). 
 
ad 7b.  Valg af suppleant for bilagskontrollant 
Ved valg til bilagskontrollantsuppleant blev Helge Grunnet-Lauridsen, AS 
160, valgt. 
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ad 8.  Eventuelt 
Under eventuelt blev et spørgsmål fra AS 126, Connie Andersen, om 
klipning/rydning ved huse og ubebyggede grunde diskuteret. Bent H. 
svarede, at foreningen har været i kontakt med disse, hvoraf nogle har 
reageret positivt på opfordringen. 
 
AS 54, Jørn Egvang roste Knud-Erik for hans store arbejde i forbindelse 
med renoveringen af rensningsanlægget.  
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at byde de nye 
medlemmer af bestyrelsen velkommen, og takkede afgående i bestyrelsen 
for et godt arbejde for Askø Strandvig.  
 
Bent H. takkede de fremmødte medlemmer for den store tillid de havde 
vist ved opbakning til hans fortsatte virke for Grundejerforeningen Askø 
Strandvig.  
 
Mødet sluttede kl. 21.30.  
 
Referent: Finn Bye Andersen, dirigent: Erik Frydendal Larsen. 

 
 
 

********************************************* 
 
 
 
 
 
Meddelelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores mor og kone, Hanne Schwerb Madsen, der boede på 
Lilleøvej 8, døde d. 12. oktober 2012. 
 
Vi vil meget gerne takke alle på Askø for den store 
opmærksomhed ved hendes bisættelse d. 19. oktober 2012 i 
Jungshoved kirke. 
 
Mvh. Jeanette Schwerb Bjerregard   


