
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadekæret – ved skolen – feb.2021  

Foto: Svend Thomsen 
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Bestyrelsen 2020-2021 
Formand   

Per Skov Madsen 2173-3849 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 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

Denne gang kan du læse om... 

 

Nyt fra Formanden, og de forskellige 

foreninger. Derudover præsenterer vi 

Askøs nye præst.  

 

I ønskes alle en dejlig Påske 

 

Redaktørens Mail: 

lskovmadsen@gmail.com 

Web: askoe-nyt.dk 

 

Deadline for næste blad er d. 1. 
juni 2021 

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 

Normalt er denne årstid meget stille på Askø-Lilleø, da mange jo 

har lukket af for vinteren, men det er dog ikke tilfældet i år, hvor 

aktivitetsniveauet generelt har været rigtigt højt. 

Jeg tænker, at COVID19 skal have skylden/æren for det, og det ses 

også tydeligt i hele området, hvor der kommer nye til, og sommer-

huse bliver renoveret, bygget til eller bygget helt nyt. 

Meget anderledes end andre år, men skønt at se. 

 

Mange nye ansigter 

Foreningens kasserer Marianne har siden nytår sidste år – altså på 

14 måneder – registreret 53 ejendomme, som har skiftet ejer. Det 

er helt vildt og uden sidestykke, og der er da også rigtigt langt 

imellem ”til salg” skiltene (kun tre er til salg lige nu). 

At Askø er blevet så eftertragtet, er fordi vi har noget helt unikt at 

tilbyde, som tiltrækker alle samfundsgrupper fra nær og fjern, og 

det er vi rigtigt stolte af, og skal værne om. 

 

Containerpladsen 

At der er så mange ”nye” sommerhusejere, giver mig anledning til 

lige at gøre opmærksom på reglerne for containerpladsen. Den har 

tidligere været bemandet og med meget begrænsede åbningstider 

(få timer hver lørdag), men som forsøgsordning, står den nu vidt 

åben til glæde for os alle. 

Det skal vi værne om, og det gør vi kun ved at overholde reglerne 

for, hvilke typer affald, som må afleveres på stedet. Problemaffald 

må ikke afleveres på Askø, men skal medtages til ”fastlandet” eller 

bestilles til afhentning med storskrald (på REFA.dk). 

 

Udsættelse af generalforsamlingen 

Endnu en gang har vi været nødsaget til at udsætte den ordinære 

generalforsamling, da forsamlingsloftet ikke tillader at mødes. Vi 

har undersøgt muligheden for at afholde den virtuelt, men er af 

jurister blevet frarådet dette, da vi skal gennemføre vedtægtsæn-

dringer. Ny dato for generalforsamling er endnu ikke på plads, men 

det bliver forventeligt ultimo juli eller primo august. 

 

Bedste hilsner 

Formand Per Skov Madsen  
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Nyt fra Købmanden 

 

 

 

 

 

 

Foråret er på vej 

Mens det spirende forår er i luften, er det dejligt at kunne orientere 

om nogle gode aktiviteter hos Askø Købmand. 

 

Tak til 

Det lykkedes os – med venlig assistance fra Erhvervsstyrelsens 

Landdistriktspulje – at få udskiftet vores gamle udtjente varevogn 

med en ny og mere prak-

tisk model.  

Samtidig har en andelsha-

ver generøst doneret com-

puter og printer, hvilket har 

gjort arbejdet for vores 

kasserer meget nemmere, 

og en anden andelshaver 

har malet alle vores have-

møbler. 

Butiksforeningen har finan-

sieret køleskab til grøntsa-

ger samt en varmepumpe. 

Købmandens bestyrelse 

takker for de 3 tiltag. 

 

Nye tiltag og et ønske om nye og flere frivillige 

Vi har på det seneste hilst på mange nye ansigter og hermed skal 

siges, at vi ønsker flere frivillige bag skranken. Hvis du er interesse-

ret, kan du henvende dig i købmandens åbningstid, så finder vi en 

dag som passer dig. Du vil de første par gange stå sammen med en 

af de garvede frivillige. 

Der sker hele tiden nye tiltag hos købmanden. I den kommende 

påske –LANGFREDAG– vil vi forsøge med ”Sandwich to go”. Hold 

øje med yderligere info på Facebook-siden ” Askø Købmandshan-

del”. Endnu en opfordring til at købe andelsbeviser. Se mere herom 

på www.askoe-koebmand.dk 

https://www.facebook.com/groups/2340616252724182
https://www.facebook.com/groups/2340616252724182
file:///C:/Users/lskov/Dropbox/AskøNyt/Udgaver%20AskøNyt/AskøNyt%202021/Marts/www.askoe-koebmand.dk
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Generalforsamling i Købmanden   
 

Lørdag den 17. april. Kl 11:00 oppe på skolen.  

Alle andelshavere inviteres hermed til generalforsamling.  

 

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 vores hjemmeside, 

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

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

spedere, vedligeholde grunden omkring Købmanden 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  

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 

N.B.: Åbningsti-

der er vedlagt 

som indlægs-

blad. Vi ses hos 
Købmanden  

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

Bestyrelsen havde i januar, besluttet sig for, at afholde generalfor-

samling den 1. april 2021, men det var som bekendt inden, at 

Statsministeren kom 

med de nuværende 

restriktioner.  

Derfor giver det 

ingen mening for 

nuværende at ind-

kalde til dette års 

generalforsamling.  

Vi har derfor beslut-

tet at udskyde ge-

neralforsamlingen 

indtil det igen bliver 

muligt at være flere 
end 10 samlet.  

Samtidig plejer vi, at udsende en ”reminder” om, at indbeta-

le til dette års kontingent. Alle kan være medlem af Beboer-

foreningen. 

Vi vil meget gerne modtage kr. 175,00 

for kontingentet 2021 pr. person.  

Du kan indbetale kontingentet på Jyske 

Bank konto 0682 - 0003121615 eller 

via mobilepay på 51 62 28 39 (Lene 

Nilsson) – HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ 
INDBETALER.  

Bestyrelsen håber virkelig, at vi snart 

får mulighed for, at indbyde jer til di-

verse arrangementer – vi havde nemlig så mange planer, da vi 

konstituerede vores nye bestyrelse tilbage i august 2020. Det har 

været trist for alle i denne Corona tid, men mon ikke vi snart kan 
mødes igen?! 
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Nyt fra Askø kirke 
Den 1.1.2021 tiltrådte Bitten Petersen 

embedet som 50% sognepræst i Band-

holm-Askø pastorat og 50% hospice-

præst på Svanevig hospice. Bitten er 

”helt ny” præst, dog med flere års arbej-

de i folkekirkeligt regi.  ”Helt ny” er Bit-

ten heller ikke, idet hun både har børn 

og børnebørn. Bitten, og hendes mand 

kommer begge fra København, men har 

nu bosat sig i Lolland-Falster området 

hvor den øvrige familie også bor.   

Hvad er vigtigt for dig som sogne-

præst?  

til det svarer Bitten:” Det er vigtigt, at mennesker bliver budt in-

denfor i kirken, og at kirken ikke bliver fjern, men en fast og uund-

værlig del af hverdag og menneskeliv.  Jeg håber selvfølgelig at se 

jer til gudstjenesten i kirken om søndagen, og måske mødes til en 

snak og en kop kaffe”. 

Vi hilser Bitten velkommen til Askø. Nedenfor kan du se hvilke dage 

du kan møde Bitten i Kirken   
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Nyt fra Butiksforeningen 
Butiksforeningen ejer huset, som Askø Købmand bor i, og forenin-

gen har til formål at arbejde for sikring af en nærbutik på Askø til 

gavn og glæde for alle på Askø-Lilleø. Det er butiksforeningen som 

sørger for at huset ”virker og fungerer” og at køle/frys bliver vedli-

geholdt, til glæde for os alle. 

Som grundejer er du automatisk medlem af butiksforeningen og 

kontingent opkræves via Grundejerforeningen. Grundejer-

foreningens bestyrelse har udpeget et medlem, som sidder i Butiks-

foreningens bestyrelse. Jørgen Gosmer (tlf:27294338) er formand 

for foreningen. 

Generalforsamling i Butiksforeningen Askø 

Ordinær generalforsamling gennemføres på skolen lørdag, den 17. 

april 2021 kl. 10.00  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag (senest 14 dage før) 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisor suppleant 

10. Eventuelt 
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Askø Kirkesti 
Øens gårdejere har givet tilladelse til, at folk må gå på Askø Kir-

kesti. Den løber fra Askø by til stien langs dæmningen – eller om-

vendt.  

Starter man fra indkørslen til byen, kan man færdes til fods ad den 

markvej der går bag det gamle posthus og kirken, og videre ad en 

trampesti på den ca. 2 m. brede randzone mellem afvandingskana-

len og den tilstødende vestlige mark mod havnen  

 

(følger man den østlige side mod sommerhusområdet ender man 

blindt, og må gå tilbage).  

 

Trampestien følger regler-

ne for ”spor i landskabet” 

som siger, at den ikke 

bliver vedligeholdt, og at 

græsset kun bliver slået 

lejlighedsvis.  Man kan 

derfor ikke forvente, at 

cykle eller køre med bar-

nevogn på trampestien. 

Hunde skal føres i snor og 

ridning er ikke tilladt. 

Markens afgrøder skal 

naturligvis respekteres.   
Foto: Dorte Kiss Urban. Cyeklbroen 
over afvandingskanalen 
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Nyt om havnen – Sejlklubben 
Havnehuset 

Havnehuset har været lukket pga. Covid19. Sejlklubben er fra ”Lol-

land Havne” blevet indskærpet, at brugerkredsen af havnehuset er 

lystsejlere og fastliggere.  Efter særlig tilladelse kan huset benyttes 

af sejlklubbens medlemmer. 

 

Standerhejsning 

Lørdag den 1. Maj kl. 11.15 bliver der holdt standerhejsning i Sejl-

klubben, og efterfølgende generalforsamling som vi plejer, hvis Co-

rona-restriktionerne bliver lempet. Medlemmer bliver indkaldt iht. 

vedtægterne. 

 

Ny sommerhusejer på Askø 
Rikke Baltzer, AS22 er én af de mange nye grundejere, som har 

fundet vej ned til Askø. Redaktøren har spurgt Rikke hvorfor hun og 

familien egentlig faldt for Askø og hvilke dele der blev afgørende for 

valget af Askø. 

 

Rikke svarede: ”En af årsagerne til at det blev Askø, var en gene-

rel forkærlighed for øer og så lidt en tilfældighed. – Efter et besøg 

på øen, blev vi betaget af hvor smukt der er på Askø, roen, de helt 

utroligt søde og hjælpsomme mennesker vi har mødt på øen.  

Resten er økonomi og logistik, samt rigtig gode faciliteter på øen.” 

Jeg kan sige, at hele vores familie er vilde med Askø og nyder at 

være her, på alle tider af året. 

 

Redaktionen, byder alle jer ”nye” velkommen til Askø. Nyd øen og 

pas godt på den og hinanden.  

 

Foto: Rikke Baltzer – indsejling til Askø 
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Meddelelser  
Hvor er skraldespanden? Sidst 

set ved flaskecontainerne på 

havnen! 

 

Nede på havnen ved siden af de 

tre flaskecontainere stod der en 

spritny og flot udendørs skralde-

spand indrammet i træ og med 

galvaniseret låg.  

Den bliver flittigt brugt af alle, og 

hver uge tømmes skraldespanden 

af personalet fra Havnehuset. 

 

I uge 7 – ”vinterferien” fik nogen eller noget skraldespanden til at 

forsvinde.  Den er savnet – og hvis nogen ved hvor den er, må de 

gerne sætte den tilbage! 

 

Nu hvor skraldespanden mangler, er der risiko for at man fristes til 

at smide plastposerne, som vi havde flasker i, ud i naturen. Husk 

at tænke på vort miljø, imens vi venter på at skraldespanden 

”kommer hjem”, og tag din plastpose med hjem.  

  

 
Askø-Nyt modtages nu på mail 

Som en besparelse for foreningen, har bestyrelsen besluttet at æn-

dre modus for udsendelse af Askø-Nyt, så bladet fremover bliver 

fremsendt på mail.  

Derved kan vi afmelde frankeringsmaskinen, som er ret dyr i leje, 

og vi kan ligeså spare rigtig mange 

penge på porto. 

 

Har man stadig behov for den trykte 

udgave på sofabordet eller som ”toi-

letlæsning”, vil der blive trykt et be-

grænset oplag af bladet, som du kan 

finde oppe hos Købmanden og om-

bord på færgen.   

 

En online udgave i PDF-format, vil altid være at finde på vores 

hjemmeside og vil også blive annonceret på de sociale medier. 
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Badebroen 

Som beskrevet i sidste blad, 

har vi forsøgsvist ladet ba-

debroen blive i vandet hele 

året, så vinterbadere også 

kunne få glæde af den. 

 

Efter mange år uden isvin-

ter, så kom den selvfølgelig 

nu, og som nogle har bemærket, har isen ”afmonteret” det inderste 

fag. Dette er dog blevet bjærget igen, og vil blive monteret hurtigst 

muligt. 

 

At lade badebroen blive i vandet over vinter, var en kalkuleret risi-

ko, og hvis vi kan nøjes med mindre reparationer – som det ser ud 

til vi kan – så forventer vi at gentage succesen næste vinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRÅB fra din postmand ”Ole” 

Det er ikke kun i Vinterby Øster at posten skal ud – det skal den 

faktisk også på Askø. Men det er rigtig svært, at levere brevene, 

når der mangler en postkasse og et husnummer.   

Har du en postkasse og har du husket husnummer på hu-

set?  

 

Hvis ikke, så er her et kærligt ”nugde” og en henvisning til 

”Bekendtgørelsen af Postloven, LBK nr 1040 af 30/08/2017  

Som grundejer er du forpligtet til, at overholde og tilse, at der er 

en postkasse ud for din indkørsel til din matrikel.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1040

