
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broen over åen. Foto af Dorte Kiss Urban 

Figentræet med julelys 
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Bestyrelsen 2020-2021 
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. marts 2021 
 

Denne gang kan du læse om... 

 

Nyt fra Formanden, nyt fra købmanden, 

julens og nytårets aktiviteter på Askø, RE-

FA, nyt fra kirken og indkaldelse til general-

forsamling i Askø Strandvig Grundejerfor-

ening og Vandværk. 

 

I ønskes alle en Glædelig Jul  
og Godt Nytår  

 

Mail: info@askoe-nyt.dk 
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  

Hvidjulsbarometeret er igen i år ikke så positivt stemt, men det 

laver ikke om på, at det nu er blevet bidende koldt, nu hvor vinte-

ren banker på. Husk altid at lukke for vandet i målerbrønden, så I 

ikke får en grim overraskelse senere, og foranlediget af flere hen-

vendelser vil jeg henlede opmærksomheden på, at alt fra vandmå-

leren og frem til jeres vandudtag er jeres eget ansvar, også det 

vandspild, som måtte komme af en evt. rørsprængning. 

 

Årets generalforsamling 

Grundet COVID-19 blev vi nødt til at udsætte efterårets generalfor-

samling (GF), da restriktionerne ikke gjorde det muligt, at afholde 

generalforsamling noget sted på Askø. Som I kan se længere inde i 

bladet, prøver vi nu at afholde GF i nogle større lokaler i Birket, 

hvor det er muligt at overholde nuværende restriktioner, og vi 

krydser fingre for, at det lykkedes denne gang. 

 

Undersøgelse af drikkevandet 

Som nogle måske har observeret, har der i efteråret været en del 

aktivitet af en stor boremaskine - med "license to drill", som mest 

af alt har været aktiv omkring ejendommene på Konemadevej. Alle 

de boringer er iværksat af Lolland Kommune, og er en del af en 

større kortlægning af mulige forureningskilder til grundvandet. I 

skrivende stund er rapporten ikke udkommet, men jeg har snakket 

med "borebisserne", og de mente ikke, at der skulle være noget at 

frygte, så det håber jeg, at de har ret i. En gang når rapporten ud-

kommer, skal I nok blive orienteret om resultatet. 

God jul og godt nytår til jer alle   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Foto: Henriette Pedersen Nyt fra Købmanden 
 

 

 

 

 

 

Af: Formand Maria Konggård Frandsen og Co. 

 

Vidste du at.... 

Askø Købmandshandel har i gennem de sidste 10 år været en an-

delsforening, hvor grundejerne har haft mulighed for at købe an-

delsbeviser og dette kan du stadig.  

Alle har mulighed for at købe et bevis, uanset man har sommerhus, 

er fastboende eller blot gæst.  Med et andelsbevis i hånden, er du 

med til at støtte vores købmand.  

 

Hovedformålet med den lille købmand er, at øboerne og fritidshus-

folket har mulighed for, at købe de mest almindelige dagligvarer på 

øen.  

Askø-Lilleø har endda fået megen ros af sommerens turister, fordi 

vi har en velassorteret købmand. Det er der ikke mange småøer, 

som kan bryste sig af.  

 
 

Al arbejdskraft i købmanden, bliver drevet af frivillige hænder, som 

gør alt for at denne købmand kan bestå. Vi som bestyrelse forsøger 

at imødekomme mange forskellige ønsker fra øens gæster og fast-

boende, men nogle gange må vi desværre melde pas på nogle af 

ønskerne.  

 

Foto: Svend Thomsen – sommerhygge, sol og turister ved købmanden 
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Dette fordi vi, for eksempel vedr. åbningstider, må sætte åbningsti-

derne efter hvor mange frivillige hænder vi har til rådighed - og her 

skal tilføjes, at vi meget gerne ser flere frivillige hænder i købman-

den, til at fylde hylderne med varer, hjælpe med at ekspedere osv. 

 

Vi har lavet en aftale med en apoteker fra fastlandet. Fra foråret er 

det muligt at købe håndkøbsmedicin - tak for det. 

 

Vi har ligeledes fået 

en meget flot donati-

on fra en grundejer, 

mere om det til for-

året. Det er utroligt 

dejligt, at opleve den 

store støtte, som 

sådanne donationer 

giver.  

 

Bestyrelsen vil endnu en gang gerne takke alle for den store støtte. 

 

Se en mere uddybende fortælling på www.askoe-koebmand.dk eller 

på Facebook: Askø Købmandshandel. 

 

 
 

God Jul og på gensyn i købmanden.  

 

PS: åbningstiderne for jul og nytår er vedlagt som indlægsblad.  

http://www.askoe-koebmand.dk/


 6 

Nyt fra Kirken 
Til orientering er Bitten Petersen ansat som sognepræst i Band-

holm-Askø pastorat fra 1. januar 2021.    

 

Juleaften 

På grund af COVID-19 situationen er der to arrangementer juleaf-

tensdag.  Julegudstjenesten med sognepræst Jeanette Braun kl. 

13:30, er den traditionelle gudstjeneste, hvor der er plads til 19 

personer.  

 

Ved Juleandagten, ved organist Anni Sørensen, læses juleevangeli-

et og vi synger julen ind med de traditionelle salmer. Til Juleandag-

ten er der ligeledes plads til 19 personer. Der udleveres små sang-

bøger til deltagerne ved juleandagten. 

 

Reservationsbilletter til begge arrangementer kan afhentes i Køb-

manden.  

 

Vi glæder os til at se dig i kirken. / Askø Menighedsråd 
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Info fra  
 

Af: Formand, Per Skov Madsen 

Foranlediget af en tvist mellem REFA og en grundejer, blev der 

primo oktober afholdt et møde mellem den berørte grundejer, RE-

FA, vognmanden og mig som formand. 

 

I samme forbindelse blev hele området gennemgået, hvor stikveje-

nes tilstand blev tilset og kommenteret. Her blev det konstateret, 

at en del af vejene er fint farbare for skraldebilen, men der var og-

så en del stikveje, som ikke lever op til kravene. Dette betyder, at 

man så ikke får tømt affald ved matriklen – heller ikke i sommer-

halvåret. 

 

Jeg kan og vil ikke blande mig i aftalen med REFA, da det er en 

serviceydelse I som grundejere hver især køber af REFA, men jeg 

vil gerne være talerør for begge parter, og opfordre til, at man 

gennemlæser Lolland Kommunes ”REGULATIV FOR HUSHOLD-

NINGSAFFALD” samt iagttager nedenstående beskrivelse af beskæ-

ringskrav. 

 

Såvel regulativet som billedet nedenfor kan findes på foreningens 

hjemmeside under fanebladet ”Området/REFA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis disse simple regler overholdes, vil der blive tømt beholdere 

som aftalt og alle er glade. 

 

Ps.: Husk…. at der – for at skåne vores stikveje i vinterhalvåret – 

kun tømmes affald på stamvejene fra 31. oktober til 1. april, med 

mindre man specifikt har bedt om at få afhentet ved matriklen hele 

året rundt. 
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Varsel om afholdelse af generalforsamling! 
 

Som beskrevet tidligere i dette blad, vil vi nu forsøge at afholde 

generalforsamlingen (GF) for grundejerforeningen samt vandværk 

på en COVID-19 venlig måde. 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen bliver afholdt: 

lørdag d. 6. februar 2021 kl. 14.00 

i lokalerne på: 

Signe Stubs Sognegård 

Bandholmvej 79 

4349 Lolland (Birket) 

 

Som beskrevet i foreningens vedtægter skal eventuelle forslag fra 

medlemmerne indsendes senest fire uger før GF, altså derfor  

d. 9. januar 2021. Allerede indsendte forslag er registreret, og 

skal derfor ikke sendes igen. 

 

Endelig indkaldelse til GF med dagsorden, bestyrelsens beretning 

samt indsendte forslag, vil blive sendt til jer alle på mail eller brev, 

så I har det senest 14 dage inden GF. 

 

Vi håber, at det lykkedes denne gang. 

Mvh. Bestyrelsen 

Fra Askø-Lilleø Beboerforening - Hvad kan vi gøre for dig?   
Kære medlemmer af Askø-Lilleø Beboerforening 

Bestyrelsen inviterer dig hermed til en eftermiddag, hvor vi ønsker at høre, 
hvad Askø Beboerforening kan gøre for dig? 
Har du ideer til, hvordan vi sammen kan få en effektiv forening – hvor både 
unge og ældre føler en samhørighed, og vi sammen kan gøre en forskel, så 
kom for fortæl om dine ideer.  Deltag i mødet lørdag den 23. januar 2021 

fra kl. 14.00 – 16.00 (på Skolen) Vi afslutter mødet med lidt godt til ganen. 
Deltagelse er gratis. 
 
Tilmelding til Lene Nilsson 5162 2839 – senest d. 17. JANUAR 2021 

Er du endnu ikke medlem af Beboerforeningen, er dette en god anledning til at 
blive det. Ring til Lene Nilsson på 5162 2839 og hør nærmere.  


