
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Max Larsen 

En smuk havørred fanget i februar 
 

Foto: Ove Munch Ovesen 
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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 ipl1949@hotmail.com 

Randi Themsen 2226-2166 randiogjan@mail.dk   

 

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. juni 2020 

Denne gang kan du læse om... 

 

Nyt fra Formanden, købmanden, og 

kirken. Generalforsamlingerne i Askø 

beboerforening, Købmand og butiks-

foreningen 

  

I ønskes alle en dejlig Påske 

 

Redaktørens Mail: lskovmad-

sen@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:ipl1949@hotmail.com
mailto:randiogjan@mail.dk
mailto:lskovmadsen@gmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 

 

Årstidens sang  

Ligesom resten af landet har Askø også fået mere regn end normalt 

de sidste måneder, og flere steder står der blankt vand på stikveje 

og grunde. Dog er vi ikke lige så ramt, som flere landsdele, og nu 

kan vi heldigvis se foråret lige om hjørnet, og forhåbentligt en mere 

tør periode. 

 

Dræn 

Ja, der er fugtigt i hele området, men heldigvis ikke nær så slemt, 

som i marts 2015, og som i store dele af landet lige nu. Dette til-

skriver jeg vores konstante fokus på, at udbygge og forbedre dræ-

net, og at vores regnvand ikke er afhængig af naturlig afvanding, 

men aktivt bliver pumpet væk fra området via pumpestationen og 

udenfor diget. Hvis man gerne vil have drænet sin matrikel, skal 

man kontakte bestyrelsen, som vil være behjælpelig med at udpege 

tilkoblingsmulighed. 

 

Skån vores rensningsanlæg 

Pumperne i vores rensningsanlæg bliver desværre tilstoppet af klu-

de, vådservietter, vatpinde og alt muligt andet, der ikke hører til i 

toilettet. Det har store konsekvenser for driften af pumperne, og 

hver gang en pumpe brænder sammen, og skal renoveres eller ud-

skiftes, koster det dig ca. kr. 200,- hver gang. I det forgangne år, 

har den samlede regning for hver matrikel været over kr. 500,- 

Det er penge, som vi kunne have brugt mere fornuftigt. 

Så derfor en opfordring til jer alle….  

Ingen fremmedlegemer i toilet-

tet, men KUN ”bimmelim, bumme-
lum og toiletpapir.!!  

Det er bedre for miljøet - og for din 

pengepung. 

 

Med bladet får I et klistermærke, 

som vi opfordrer jer til at sætte på 

toiletbrættet eller et andet synligt 

sted tæt ved toilettet. 

 

Bedste hilsner 

Formand Per Skov Madsen 
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Nyt fra Købmanden 

 

 

 

 

 

 

Købmandens åbningstider i Påsken er som følger: 

LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG 

04.april 05.april 06.april 07.april 08.april 

09-11 LUKKET 12-14 LUKKET 12-14 

SKÆRTORSDAG LANGFREDAG LØRDAG 

1. PÅSKE-

DAG 

2. PÅSKE-

DAG 

09. april 10.april 11.april 12.april 13.april 

9-11 9-11 9-11 9-11 LUKKET 

 

Gældende for St. Bededagsferien gælder disse åbningstider: 

FREDAG LØRDAG SØNDAG 

08. maj 09. maj 10. maj 

9-11 9-11 LUKKET 

 

Pinsen har følgende åbningstider:  

FREDAG LØRDAG SØNDAG MANDAG 

13. MAJ 14. MAJ 15. MAJ 16. MAJ 

5-17.15 9-12 9-12 9-10 

 

Udenfor helligdage og ferier har købmanden åben: 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

15 - 

17.15 lukket 

15 - 

17.15 lukket 

15 - 

17.15 

9 - 

11.15 lukket 

 

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 

  

mailto:askoekoebmandshandel@gmail.com
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Generalforsamling i Købmanden   
 

Lørdag den 25. april. Kl 11:00 oppe på skolen.  

Alle andelshavere inviteres hermed til generelforsamling.  

 

Som sædvanlig vil købmanden være vært ved en e øl/vand og be-

styrelsen ser frem til at byde dig velkommen. Dagsorden iht. ved-

tægterne, som du kan finde på: 

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

Vi har brug for folk, som vil hjælpe med at drive forretningen, ek-

spedere, vedligeholde grunden omkring Købmand og passe de 

smukke blomster udenfor cafeen. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af Dirigent, Referent og 2 Stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Kasserens aflæggelse af Regnskab 

4. Budget 

5. Rettidigt indkommende forslag, skriftlige, senest 11/4 

6. Valg af formand 

7. Valg af kasserer 

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 1 suppleant 

10. Valg af Revisor 

11. Valg af Revisorsuppleant 

12. Eventuelt  

 

 

  

Askø Købmand anno 1914 

Husk at sætte kryds i kalenderen 
disse dage, hvor vi inviterer til: 

25/4: Generalforsamling 
13/6: Købmandens 10 års fød-
selsdag 10 år 

25/7: Grisefest 

http://www.askoe-koebmand.dk/vedtaegter
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Nyt fra Askø-Lille Beboerforening 
 

Der afholdes generalforsamling i  
beboerforeningen, lørdag den 4. 

april 2020, kl. 11:15. Vi mødes oppe 

på ”skolen”, hvor der serveres en 

øl/vand. Dagsorden er angivet neden-

for.  

Købmanden søger nye kræfter, som 

vil være med til at varetage forenin-

gens mangeartede opgaver. 

   

Dagsorden: 

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: Lisa Nilsson 
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Nyt fra Kirken 
Det er lykkedes os, at få af-

talt en koncert med Aros 

Guitar Duo bestående af de 

klassiske guitarister Mikkel 

Egelund Nielsen og Simon 

Wildau.  

  

Holder du sommerferie på 

øen ultimo juni så kom og 

deltag. Det er ganske gratis. 

 

Koncerten er tirsdag d. 30. juni kl 19.30 oppe i vores smukke 

kirke. 

Der serveres efterfølgende kaffe i præstegården. 

 

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

sten. 
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Meddelelser  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fra Beboerforeningen: 

Er du endnu ikke medlem af Askø-Lilleø beboerforening, 

kan du blive det ved at overføre 175,- kr. til foreningen 

via netbank:  

reg.nr.: 0682  

konto nr.: 0003121615 

Husk at oplyse navn og sommerhusnummer, da medlem-

skabet er personligt. 

 

Når du er medlem af beboerforeningen får du mulighed 

for, at deltage i fællesskabet, herunder fællesspisninger og 

andre arrangementer. Oveni dette får du Ø-posten, der 

leveres til din adresse.  Vær opmærksom på, at 50,- kr. af 

beløbet går til ”Sammenslutningen af danske Små øer”.  

(se link: https://danske-smaaoer.dk/). 

Fra Butiksforeningen: 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på 

Askø skole, lørdag den 25. april 2020 Kl. 10:00 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

5. Indkommende forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisor suppleant 
10. Eventuelt 

https://danske-smaaoer.dk/

