
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Svend Thomsen Corona-kø foran Købmanden - forfra 

 

Foto: Svend Thomsen 

Corona-kø foran Købmanden - bagfra 
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Bestyrelsen 2019-2020 

Formand   

Per Skov Madsen  45madsen.psm@gmail.com  

 

Næstformand   

Ove Munch Ovesen 5358-1245 ove@munchovesen.dk  

 

Kasserer   

Marianne Pilhøj Thomsen 4042-8078 kasserer@askoe-nyt.dk  

 

Sekretær   

Gitte Lykkebo Petersen  4059-2257 info@askoe-nyt.dk  

 

Bestyrelsesmedlem   

Henrik Pallesen   

 

Suppleanter   

Inger-Lise Pedersen 2482-7848 ilp1949@hotmail.com 

 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 

Ansvarshavende redaktør   

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Deadline for næste blad er d. 1. september 2020 

Denne gang kan du læse om... 

 

Nyt fra Formanden, købmanden, og kir-

ken. Generalforsamlingerne i Askø beboer-

forening, Købmand og butiksforeningen 

  

 

I ønskes alle en dejlig sommer 

 

Redaktørens Mail: lskovmadsen@gmail.com 
Web: askoe-nyt.dk 

mailto:45madsen.psm@gmail.com
mailto:ove@munchovesen.dk
mailto:kasserer@askoe-nyt.dk
mailto:info@askoe-nyt.dk
mailto:ilp1949@hotmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 

 

Årstidens sang  

Efter et ret stille forår på Askø, er der nu kommet godt gang i om-

rådet, hvor vejret har været lidt omskifteligt – fra vådt og fugtigt til 

tørt og tæt på tørke. Enkelte dage med regn, har dog holdt tørken 

fra døren, men graver man blot 15 cm ned, er der knas tørt. 

 

COVID-19 

Som også går under navnet Corona - har fyldt rigtigt meget dette 

forår, og jeg tror vi alle glæder os til at komme på den anden side, 

og få vores hverdag tilbage. Der har været forskellige holdninger 

til, om vi måtte tage i sommerhuset, og til det kan jeg kun sige, at 

vi som bestyrelse ikke blander os i de officielle anbefalinger, og ej 

heller fortolker disse. Det er op til jer grundejere at fortolke, hvad 

der er ret og rimeligt.  

 

Badebroen 

Grundet COVID-19 er badebroen desværre kommet lidt for sent i 

vandet i år, men som et plaster på såret, har vi – som et forsøg – 

besluttet at lade den blive i hele året rundt. Den er altid taget op 

for at skåne den, da isen og vinterstormene er meget hårde ved 

den, men da det er lang tid siden sidste isvinter, prøver vi at lade 

den blive i, og derved forlænge sæsonen. Måske det kunne lokke 

flere vinterbadere til? 😊 

 

Toilet-klistermærke 

Med sidste Askø-Nyt skulle der have været et 

klistermærke, men trykkeriet brændte os af, så 

vi fik det ikke til tiden. Nu er det med bladet, 

og jeg vil igen opfordre til, at det sættes synligt 

på eller i nærheden af toilettet. Det kan godt 

være, at I kender reglerne, men det er ikke 

sikkert, at jeres gæster kender dem. 

Det er bedre for miljøet - og for din pengepung. 

Det koster nemlig ca. kr. 500,- pr. grundejer om året at skifte 

defekte pumper, og det er penge, som sagtens kunne bruges bedre 

andre steder. 

 

Bedste hilsner 

Formand Per Skov Madsen 
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En COVID-19 krise ramte.. 
Og pludselig var normalen ikke længere 

normal.  

Landet blev lukket ned og pr. direktiv og 

kraftig anbefaling fra regeringen isolere-

de vi os alle. Nye begreber som værne-

midler, ”albuestød” i stedet for håndtryk 

og Skype-møder fra hjemmearbejdsplad-

sen blev pludselig vores hverdag. 

 

Mange var i tvivl om hvorvidt det var tilladeligt at komme til som-

merhusene på øerne, mens andre skyndte sig at flytte ”derned” og 

udestå afsondringen med højt til loftet og den blide Askø luft om-

kring én. 

 

I købmanden indførtes restriktioner, som i alle andre af landets 

butikker, og med kun ”plads til 4” i butikken, kunne vi opleve noget 
så usædvanligt som en Corona-kø foran butikken.   

 
Nu er vi heldigvis på vej til lidt mere ”almindelige” tilstande, hvor 

det er ok at mødes mere end 10 personer samme sted. Derfor 

handler denne udgave af Askø Nyt også om alle de mange general-

forsamlinger, som blev ”Corona-aflyst”… 
Vis ”Ø-sind” og kom og deltag!  
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Nyt fra Købmanden 
 

 

 

 

 

 

 

Købmandens åbningstider i 

sommerferien – perioden: 29. 

juni frem til den 2. august finder 

du som et separat blad du kan 

hænge op på køleskabet.  

 

Mangler du magneter til køle-

skabet, kan disse købes i køb-

manden. De er designet af vores 

organist Anni Sørensen, så du 

støtter et lokal design, som er 

lokal produceret. 

 

Frivillige til sommerferien! 

Er du fyldt 18 år, og har du lyst 

til, at gøre en forskel for os alle 

på Askø/Lilleø, og bidrage aktivt 

til arbejdet i Købmanden? – så 

ring til daglig leder Annette Larsen på telefon: 2847-7747 eller 

skriv en mail til:  askoekoebmandshandel@gmail.com  

 

 

Generalforsamling ved Købmanden  

Lørdag den 15. august Kl 11:00 på skolen  

for alle andelshavere. 

 

Købmanden vil være vært ved en øl/vand og bestyrelsen ser frem 

til at byde dig velkommen.  Dagsorden iht. vedtægterne. 

 

Alt arbejde der udføres i købmanden er baseret på frivillige som 

gratis stiller deres ressourcer til rådighed, for at vi alle kan have en 

købmand på øen.  

mailto:askoekoebmandshandel@gmail.com
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Købmandens bestyrelse  

 
På den kommende generalforsamling er samtlige bestyrelsesposter 

ledige, fordi de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at   

fortsætte. 

Derfor dette opråb om nye kræfter som vil bidrage til købmandens 

fortsatte virke og fremdrift.  

 

Vi opfordrer alle til at deltage i generalforsamlingen, i håb om at 

nye kræfter vil træde til og føre købmanden videre. Så er du god til 

tal, til at planlægge, og organisere, eller hygger du dig med at lave 

arrangementer, så giv Annette et kald på telefonen: 2847-7747   

 

DAGSORDEN iht. vedtægterne: 

1. Valg af Dirigent, Referent og 2 Stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Kassererens aflæggelse af Regnskab 

4. Budget 

5. Rettidigt indkommende forslag, skriftlige, senest 15/7 

6. Valg af formand 

7. Valg af kasserer 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 1 suppleant 

10. Valg af Revisor 

11. Valg af Revisorsuppleant 

12. Eventuelt  
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Nyt fra Askø-Lille Beboerforening 
 
  Den corona-aflyste generalforsamling i  

Beboerforeningen afholdes nu FREDAG 

den 24. juli 2020, kl. 19:00. Vi mødes 

oppe på ”skolen”, hvor der serveres en 

øl/vand. Dagsorden er angivet nedenfor.  
 

Til kommende generalforsamling søger vi nye kræfter, som vil være 

med til at varetage foreningens mangeartede opgaver, såsom at 

drive medborgerhuset (Skolen), lave arrangementer og har udlej-

ning af cykler her på øen. 

   

Dagsorden iht. vedtægterne: 

1. Valg af Dirigent. 

2. Valg af Referent og stemmetællere. 

3. Godkendelse af dagsorden og evt. nye punkter. 

4. Formandens Beretning (Udsendt til medlemmerne med ind-

kaldelsen). 

5. Fremlæggelsen af Regnskab (udsendt til medlemmerne med 

indkaldelsen). 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter mv.  

Formanden afgår. Annette Larsen, Marianne Thomsen og 

Tove Raunstrup er på valg. 

9. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto:  

Området ved skolen, 
fra Finn Bye    
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Nyt fra Butiksforeningen 
  Den corona-aflyste generalforsamling i  

Butiksforeningen afholdes nu lørdag den 

15. august 2020, kl. 9:30. Vi mødes 

oppe på ”skolen”. Dagsorden er angivet 

nedenfor.  
 

  
Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent og stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse (alle i bestyrelsen modtager genvalg) 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisorer 

9. Valg af revisorsuppleanter  

Nyt fra Kirken 
 

I ugerne 29-31 har øen den fornøjelse at 

”Sommerpræst” Hans Verner Lollike og 

frue Inger Lise, som vil bo i Præstegår-

den.  

 

Du er mere end velkommen til at kikke 

forbi Hans Verner og få en sludder og kop 

kaffe. 

   

  

Er du på øen en af nedenstående dage, kan du deltage i gudstjene-

sten. 
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Foto: Janni Krull 
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VIGTIGE Meddelelser  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Må jeg få din E-mail adresse?  

 

Dette spørgsmål kommer fra din kasserer i Grund-

ejerforeningen.  

 

Hvorfor? 

Det skal bruges i forbindelse med kommunikation 

mellem den enkelte grundejer og kassereren om 

emner, såsom vandaflæsning, rykkere, invitatio-

ner, og meget andet.    

Kommunikation via E-mail reducerer sagsbehand-

lingstiden og foreningen sparer portoen til et brev. 

 

Når du skriver til Kasseren@askoe-nyt.dk, giver du 

også samtykke til at kassereren må gemme din 

adresse.  

Hjælp os til at hjælpe dig.  

På forhånd tak. ASG’s kasserer  

 

Badebroen – er i og bli’r i hele året 

 

Er du en vandhund og længes du allerede til vinter, så du kan 

vinterbade, så glæd dig! 

 

Badebroen er kommet i, og nu bliver den hvor den er hele året 
rundt.  

mailto:Kasseren@askoe-nyt.dk
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Det er ikke småting din bestyrelse laver 
Har du nogensinde tænkt over hvad dit foreningskontingent dæk-

ker? – og hvilke opgaver og især ansvarsområder bestyrelsesmed-

lemmerne i Askø Strandvig Grundejerforing egentlig har? 

   
Kort fortalt – men slet ikke begrænset til – har bestyrelsen for Askø 

Strandvig Grundejerforening følgende ansvarsområder og opgaver, 

som helt lavpraktisk skal løses, for at øens mange grundejere får 

noget for pengene.  

 

Af opgaver kan nævnes: 

Vedligehold af: 

 Stamveje 

 Dræn 

 Rensningsanlæg 

 Vandværk 

 Legepladsen 

 Badebroen  

 Fællesarealer 

 

Dertil kommer alle de administrative arbejder, som kræver lange 

bestyrelsesmøder, hvor der beregnes, budgetteres, drøftes, beslut-

tes og vedtages alt, som de ovenstående opgaver kræver.  

 

De fleste opgaver uføres af eksterne entreprenører/håndværkere, 

som hyres ind fra gang til gang efter indhentet tilbud, men opgaven 

skal stadig følges tæt af den ansvarlige i bestyrelsen.  

 

Vil du gerne bidrage til nogle 

af de mange ad-hoc opgaver, 

som også skal løses i for-

eningen, eller har du gode 

idéer til udvikling af forenin-

gen og fællesområderne, så 

ret henvendelse til bestyrel-

sen.   
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Vores fælles arbejdsdag blev ikke ”som 

normalt” – den blev hver for sig 
I grundejerforeningen er der en stolt tradition for, at grundejerne 

hvert år samles den sidste lørdag i juni og sammen forskønner om-

rådet. Der bliver malet, stynet, klippet og revet tang, ligesom 

bord/bænke sæt og legeplads bliver tjekket for defekter.  

 

Den tradition har vi i 

år, måtte lave om pga. 

Corona krisen og for-

samlingsforbuddet.  

 

Men opgaverne løser 

jo ikke sig selv, eller 

forsvinder ud i den blå 

luft over Askø, så hvad 

søren kan vi gøre? 

 

Der har været mange virtuelle aktiviteter rundt om i landet: virtuel-

le løb, virtuelle koncerter/stand up, virtuel fællesang – altså aktivi-

teter som er blevet afholdt på trods af forsamlingsforbud. Så i be-

styrelsen besluttede vi, at året fælles arbejdsdag, blev en arbejds-

dag hver for sig. 

 

Opgaverne blev slået op på Facebook, og fra bestyrelsen skal her 

lyde en stor tak for det store engagement fra jer grundejere. Hur-

tigt meldte I ind på de for-

skellige opgaver, og der er 

endda kommet flere forslag 

ind, som alle sammen er 

med til at gøre området pæ-

pænere.   

 

Opgaverne bliver løst når 

man kan, hen over somme-

ren.  

Det vil sige, at vi måske 

løbende vil opdage at ”hov, 

der er da blevet malet” eller ”hov, der er kommet nye blomster” 

eller ”hov – noget helt tredje”. 

 


