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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   

Susanne Landt   landtsusanne@gmail.com 

Kurt Jensen   kurtjensen@jensen.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 2022 

Denne gang kan du læse om... 

 

Generalforsamlingerne i og på Askø i den 

kommende tid… Denne gang med person-

lig fremmøde. 

 

I ønskes alle et forrygende forår  

 

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:landtsusanne@gmail.com
mailto:kurtjensen@jensen.mail.dk
mailto:lskovmadsen@gmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
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Siden sidst v/formand Per Skov Madsen 
 

Årstidens sang  

En noget mildere vinter end sidste år er nu så småt ved at gå over i 

foråret, hvor vi allerede nu kan se, at vintergækker, erantis og kro-

kus er godt på vej. Den milde vinter har medvirket til, at jorden i 

området generelt er mere våd, hvilket har været medvirkende til de 

mange væltede træer under stormen ”Malik”. 

 

”Malik” væltede træer 

Mange fik sig en forskrækkelse under og efter stormen ”Malik”, da 

mange større træer væltede, men mig bekendt er der ikke sket de 

store skader på sommerhuse i nærheden. Jeg vil gerne opfordre til, 

at man kontrollerer sin matrikel for potentielt ”farlige” træer, som 

er nået en højde, hvor man kan forvente, at en storm vil vælte dem 

– ikke kun for jeres egen skyld, men også for naboens skyld. 

Fældning er en måde at klare det på, men beskæring eller topkap-

ning er måske en bedre løsning, da man derved bibeholder en del 

af læbæltet. 

 

Kontrol af tagnedløb 

Den våde vinter, har igen sat foreningens rensningsanlæg under 

pres, og derfor iværksætter bestyrelsen nu en målrettet kampagne, 

hvor der tilbydes kontrol af sommerhusenes tagnedløb – da tagned-

løb nemlig IKKE må være tilkoblet kloaknettet.  

Hvis I har et sommerhus med tagrender, vil I blive kontaktet af 

mig, men indtil da er I også velkommen til at kontakte mig, hvis I 

ikke selv er klar over, om nedløbsrøret er ulovligt tilkoblet: 

45madsen.psm@gmail.com   

 

 

 

 

Spar penge – brug fosfatfrie vaskemidler 

I takt med at der er kommet meget mere liv i sommerhusene, er 

der også kommet større pres på rensningsanlægget, som drives af 

foreningen. En del af de udgifter, som vi kunne spare på, er stats-

afgiften for udledt fosfor, som måles ved analyser af udløbsvandet. 

Så her er en opfordring til jer alle - ved at anvende fosfatfrit va-

skemiddel, nedbringer vi mængden af fosfor – til glæde for naturen 

og vores fælles økonomi i foreningen.   

mailto:45madsen.psm@gmail.com


 4 

Nyt fra Askø Strandvig Grundejerforening 
 

Generalforsamling 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Askø Strandvig 

Grundejerforening og Vandværk, lørdag d. 2. april 2022 kl. 

13.00 i Askø ”Skole”.  

 
Dagsorden jf. vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

3. A: Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af be-

styrelse og revisorer  

B: Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af be-

styrelse og revisorer  

4. Behandling af rettidigt indsendte forslag (indsendes senest 

5. marts 2022) 

5. A: Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse 

af kontingent 

B: Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættel-

se af vandafgifter 

C: Fastsættelse af gebyr 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 md. 

6. A: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

B: valg af suppleanter for bestyrelsen. 

7. A: Valg af kritiske revisorer 

B: valg af suppleanter for kritiske revisorer 

8. Eventuelt 

Foreningen vil sædvanen tro være vært for en øl eller vand. 
 

Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde og god dialog omkring 

aktuelle emner. 
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Foto: Henriette Pedersen 
Nyt fra Købmanden 
 

 

 

 

 

Forår 

Foråret er på vej og flere sommerhuse åbnes op. Hvis vi stadig skal 

have en købmand på øen, er vi nødt til at få flere frivillige.  

 

En del af vores faste frivillige er enten flyttet fra øen eller ramt af 

sygdom. Kan du, en gang imellem, afse et par timer i butikken, så 

skriv til: Maria tlf.: 2869-9776 eller Anette: tlf.: 3157-9898. 

 

Salg af hjemmelavede sandwich Langfredag var en succes sidste år, 

og det gentager vi Langfredag 2022. (Følg med på Facebook) 

 

Generalforsamling 

Alle andelshavere inviteres hermed til generalforsamling. Lørdag 

den 30. april. Kl 11:30 på Askø Skole. Som sædvanlig vil køb-

manden være vært ved en øl/vand og bestyrelsen ser frem til at 

byde dig velkommen.  Vi har stadig brug for folk, som vil hjælpe 

med at drive forretningen, ekspedere og vedligeholde grunden om-

kring købmanden. 

 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

 

1. Valg af Dirigent, Referent og 2 Stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Kasserens aflæggelse af Regnskab 

4. Budget 

5. Rettidigt indkommende forslag (indsendes skriftligt, til Maria 

på: konggaard59@gmail.com, senest den 16. april 2022) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisorsuppleanter 

10. Eventuelt  

mailto:konggaard59@gmail.com
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Nyt fra Kirken 
 

Kirken er mere end ”bare” en gudstjeneste 

Der sker mange spændende kirkelige handlinger de næste måneder 

både i Askø Kirke men også i det samarbejde som Askø Kirke har 

fået med Bandholm kirke. Der er aftalt samarbejde om at afholde 

et par gudstjenester sammen.  

 

Blandt andet fejrer Bandholm og Askø kirke skærtorsdagsgudstje-

nesten sammen i Bandholm.  Efterfølgende spiser vi sammen i 

Bandholm beboerhuset. – se mere nedenfor.   

 

2. Pinsedag er der fælles picnic gudstjeneste for Askø, Bandholm og 

Hunseby. Det afholdes i/ved Bandholm kirke.  Vi nyder vores med-

bragte mad sammen efter gudstjenesten.   

 

Askø Kirkes gamle altertavle 

For tiden er altertavlen sendt til vedligeholdelse. 

I mellemtiden er der hængt et trækors op der er skåret af Lindi 

Fynholm, Maribo. Det er lavet af moseeg der er fundet af Ejvind 

Sørensen på en mark på Askø.  Altertavlen forventes tilbage på 

”pinden i løbet af april måned i år. 

 

Gudstjenster – samvær: 
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Nyt fra Beboerforeningen 
Generalforsamling afholdes skærtorsdag den 14. april kl. 10:00 

på skolen. Beboerforeningen vil servere en øl/vand. 

 

Generalforsamling 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 4. april 2022. 

Medlemskontingent bedes indbetales senest den 4. april 2022. 

 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og 2 stemmetællere  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab  

5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår  

6. Valg til bestyrelse – Formand for en 2-årig periode i lige år  

7. Valg til bestyrelse – Kasserer for en 2-årig periode i ulige år  

8. Valg til bestyrelse af øvrige medlemmer – 2 i lige år og 1 i 

ulige år  

9. Valg af 2 suppleanter – 1 lige år og 1 ulige år  

10. Valg af 2 revisorer – 1 lige år og 1 ulige år  

11. Indkomne forslag  

12. Eventuelt    
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Nyt fra Butiksforeningen 
 

Generalforsamling 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Butiksforeningen, lør-

dag den 30. april Kl. 10:00. Det afholdes på ”Skolen”. 

 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

5. Indkommende forslag (fremsendes senest 12. marts til 

formanden v/ Jørgen Gosmer)  

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisor suppleant 

10. Eventuelt 

 
Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde og god dialog omkring 

aktuelle emner. 

  


