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Bestyrelsen 2016-2017 
Formand   
 Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk 
Næstformand   
 Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels F. Petersen 6015 9557 l.n.havdrup@gmail.com 
 Niels B. Petersen 2243 3436 nielsbentpetersen@gmail.com 
Suppleanter   
 Inger-Lise Pedersen 2482 7848 ingerlise1949@hotmail.com 
 Erik Dalhoff  fam.dalhoff@hotmail.com 
Øvrige   
 Lone Skov Madsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
    
Ansvarshavende redaktør   
 Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline for næste blad er d. 15. maj 2017 

Denne gang kan du læse om... 
 
invitation til tre generalforsamlinger, om 
ASG’s 50 års jubilæum, se billeder fra 
oversvømmelsen i december og meget 
mere.  
 
Dette er også dit blad. Alt har interesse, 
stort som småt. Så har du et godt billede ta-
get på Askø/Lilleø, en god historie eller en 
sjov anekdote - så tøv ikke med at kontakte 
mig! Du er med til at bestemme indholdet ☺ 
 
Venlig hilsen redaktøren 
 
Annika F. Bondehøj 
Mail: info@askoe-nyt.dk / web: askoe-nyt.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Siden sidst 
 
Årstidens sang 
Mange har allerede sendt billeder af forårsløg, som er godt på vej 
op af jorden, og som åbenbart har lugtet et tidligt forår. Vinteren 
har igen i år været meget mild, men har til forskel fra de sidste år 
ikke budt på de store og generende nedbørsmængder.  
 
Nu har mit oliventræ overlevet 4 vintre på fast plads i haven, hvil-
ket ikke er normalt på disse breddegrader, så det siger lidt om den 
manglende hårde frost, men det giver heldigvis langt mellem de 
frostsprængte vandrør. 
  
Vedligeholdelse af vejnettet i sommerhusområdet 
Da jeg på det seneste har fået en del henvendelser, og da der har 
været stor udskiftning af sommerhusejere, vil jeg lige benytte mu-
ligheden for at opridse reglerne for vedligeholdelse af vejene 
 
- De to stamveje vedligeholdes af grundejerforeningen, og dette 
gøres flere gange om året efter behov. 
 
- Stikvejene har de enkelte grundejere vedligeholdelsespligten for, 
hvor stikvejen udfor matriklen skal vedligeholdes ud til vejmidten, i 
en sådan stand, at den er farbar hele året rundt. 
 
Flere stikveje trænger til kærlighed og opmærksomhed, og jeg kan 
kun anbefale, at man går i dialog med sine naboer på vejen, og 
i fællesskab får gjort noget ved udfordringen.  
 
Er det ikke muligt at få naboerne i tale, og man ikke selv vil bære 
udgiften, kan man i sidste instans erklære ”vejsyn” ved Lolland 
Kommune, som så vil reparere vejen, og fordele udgifterne ud på 
de enkelte grundejere. 
 
Dette ser jeg dog som en sidste udvej, da metoden i sagens natur 
ikke er fordrende for godt naboskab, og med sikkerhed bliver dy-
rere. 
 
Læs mere i ASG Deklarationen §2, pkt. f 
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Byggeteknisk gennemgang af sommerhusområdet 
Lolland Kommune har for nyligt rettet henvendelse til bestyrelsen, 
for at informere om en snarlig gennemgang af sommerhusområdet 
med de ”byggetekniske briller på”.  
 
Kommunen har i mange andre sommerhusområder erkendt, at 
manglende tilsyn har ført til mange ulovlige forhold, og nu er turen 
så kommet til Askø.  
 
De er godt klar over, at mange måske har købt noget, som ikke 
overholder reglerne, og at manglende tilsyn i så mange år kan 
danne præcedens, så alt efter forholdenes karakter, vil de fra sag 
til sag vurdere, om det skal bringes i orden. 
 
Er du i tvivl om reglerne, kan du læse mere i deklarationen og/eller 
rette henvendelse til kommunen. 
  
50 års festen 
I år fejrer vi jo foreningens 50 års jubilæum, som bliver fejret  
lørdag d. 17. juni 2017 med en stor fest på fællesområdet nord 
for Østerhovedvej.  
Information herom kommer i dette og næste AskøNyt og i jeres 
sommerhuspostkasser, men allerede nu kan I sætte et stort kryds i 
kalenderen. Det bliver en fest ☺ 
 
Venlig hilsen 
 
Per Skov Madsen 
Formand 
 
 
Sally Møller fortæller: 
 
Det annoncerede foredrag d. 10 marts med pilgrimspræst Elisabeth 
Knox-Seith er flyttet til fredag d. 7. april kl. 19.30. Foredraget 
foregår stadig i Præstegården, Askø.  
 
Foredragsholderen vil fortælle om pilgrimsvandring, det nye pil-
grimshus i Maribo og hvordan det er at være pilgrimspræst.  
Kunne du ikke deltage ved først udmeldte dato, så har du mulig- 
heden nu ☺  
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ASG’s Jubilæumsfest den 17. juni 2017 
 
Nu nærmer vi os snart vores store fest, hvor vi sammen skal fejre 
50 års jubilæet i Askø Strandvig Grundejerforening. 
 
Festudvalget er rigtig godt gang med planlægningen, og håber blot 
på, at vejret også er med os. Det bliver en fest for medlemmer af 
ASG og deres nærmeste familie, for alle fastboende på Askø og Lil-
leø og særligt indbudte. 
 
Her vil vi løfte sløret lidt for, hvad dagen vil indeholde: 
Festen bliver holdt på arealet ved fodboldbanerne, hvorved lege-
pladsen også bliver en naturlig del af arrangementet.  
I løbet af dagen vil der blive afviklet forskellige lege, som henfører 
tankerne tilbage til den tid hvor Askø Strandvig Grundejerforening 
så dagens lys.  
 
Der vil løbende blive sendt nyheder ud i ASG Facebookgruppen 
herom, men en festlig gang tovtrækning var altid på programmet, 
når der var byfester tilbage i tresserne. En anden gammel kending 
er kunsten at kunne bage en god kage. Så meld dig nu i den 
”Store Askø Bagedyst”. Der vil selvfølgelig være præmie til den 
vindende kage. 
 
Det hele afsluttes med fællesspisning i det store telt, som man skal 
tilmelde sig, da der vil være deltagerbetaling. Mere herom senere.  
 

Hold øje med din postkasse på Askø,  
hvor du vil modtage en formel indbydelse ☺ 

 
Der er som altid til store fester brug for hjælp til diverse opgaver, 
før, under og efter festdagen, så vi er sikre på at det hele klapper. 
Så se på opgavelisterne s. 11 i dette AskøNyt, og meld dig en-
delig til festudvalget. Vi opfordrer alle til at melde sig og give en 
hånd med, store som små ☺ 
 
På festudvalgets vegne 
 
Projektlederne:  
Lone Skov-Madsen (lskovmadsen@gmail.com) 
Gitte Lykkebo (gittelykkebo@gmail.com) 
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Butiksforeningen Askø 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen  
 

lørdag den 29. april 2017 kl. 9.30 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1.         Valg af dirigent og stemmetællere. 
2.         Bestyrelsens beretning. 
3.         Regnskab. 
4.         Budget, herunder fastlæggelse af kontingent. 
5.         Indkomne forslag. 
6.         Valg af bestyrelse. 
7.         Valg af suppleanter. 
8.         Valg af revisor. 
9.         Valg af revisor suppleant. 
10.         Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden Jørgen Gosmer i hænde senest 21 dage før generalforsam-
lingen 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Askøfærgen på vej ind  
en solrig dag i marts.  
Foto: Annika Bondehøj 
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Indkaldelse til generalforsamling –  
Askø-Lilleø Beboerforening 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Medborgerhuset  
(Askø Gl. Skole), 

Lørdag, den 1. april kl. 13.00 

Dagsorden 

1.    Valg af dirigent. 
2.    Valg af referent og 2 stemmetællere. 
3.    Formandens/bestyrelsens beretning. 
4.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
5.    Fastsættelse af kontingent. 
6.    Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest  

20. marts). 
7.    Valg af bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. 

o På valg er:  
� Lisa Mulvad, der modtager genvalg, 
� Jan Andersen, der modtager genvalg, 
� samt Jette Dietz, der ikke modtager genvalg, 

hvorfor der skal opstilles en ny kandidat. 
  
Revisor Ejvind Sørensen er på valg som revisor for 2 år. 
Desuden skal der vælges 2 suppleanter 
  
Nye kandidater til bestyrelsen er velkommen til at 
melde sig gerne inden generalforsamlingen. 
  

8.   Eventuelt. 
  
p.b.v. 

  

Sally Møller Hansen 

formand 

Sally41hansen@gmail.com 
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ASG Arbejdsdag 
 
Askø Strandvig Grundejerforening holder igen 
den årlige, fælles arbejdsdag  
              lørdag d. 10. juni kl. 10.00 
Vi starter med en tår at drikke ved badebroen 
på nordstranden og fordeler arbejdet, der plejer 
at tage et par timer. Det er ren hygge (og lidt 
arbejde) for både store og små, så tag familien 
under armen og gør ASG skøn at kigge på ☺  

Meddelelser 
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Nyt fra købmanden 
 
En hilsen fra Askø Andelskøbmandshandel 
 
Så er det atter ved at blive forår, og en ny sæson står for døren i 
vores sommerhuse og i vores lille butik. Det bliver dejligt. Vi glæder 
os. 
 
Andelskøbmanden afholder generalforsamling  
 

lørdag den 8. april 2017 kl. 11.00. 

 
Kom og giv din mening tilkende. 
 
Der er også valg. Har du lyst til at være med i bestyrelsen, så sig 
til, måske er der også plads til dig. 
 
Formanden er på valg i år. Jeg har været formand de sidste to år. 
Det er et kæmpe arbejde. Man skal vide en masse og lægge tusind-
vis af arbejdstimer i foretagendet. Man har konstant dårlig samvit-
tighed. Det er ikke noget for normale mennesker. Det er sikkert 
ikke noget for dig, men har du alligevel lyst til at vælte mig af pin-
den, så kom an. Vi stemmer om det ☺  
 
Bestyrelsen har måttet se i øjnene, at det er svært at dække de åb-
ningstider, som vi havde sidste sommer. Derfor har vi ændret på 
denne sommers åbningstider. Dagens åbningstid bliver delt i to, 
og så håber vi, det bliver nemmere at få dig til at hjælpe med at 
tage en vagt i ny og næ. 
 
Husk! Der er også en masse andre opgaver, vi kan bruge hjælp til. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Formand Birgit Klausen fra AS 131 
tlf. 24619608  

(ring, hvis du vil med i bestyrelsen) 
 
 
 
 

Forårets  
åbnings- 

tider  
fremgår af 

løsark 
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Udlejning af sommerhuse på Lolland 
 
I februar modtog alle sommerhusejere et brev fra Lolland kom-
mune, der inviterer til informations- og inspirationsmøde i Lalandia i 
Rødby d. 8. april. Mødet har særligt fokus på udlejning, men der 
også information om energibesparelser, turisme, affald og genbrug. 
Der var 250 pladser, der blev revet væk.   
 
Skal du med, eller kender du nogen, der gør? Så meld dig gerne 
som nysgerrig reporter, der kan viderebringe information til næste 
AskøNyt i form af tekst og billeder. Tilmelding kan ske på 
info@askoe-nyt.dk ☺ 
 
 
 
Har sommerhuset stået på standby hele vinteren? 
 
På handyman.dk findes tips og tricks til forårsklargøring af som-
merhuset. Her følger et kort udpluk:  
 

- Om at åbne for vandet efter en lang vinter: Når der er åbnet 

helt op, og du har sikret dig, at alle aftapningssteder er lukket, 

skal din vandmåler stå helt stille. Gør den ikke det, har du en 

utæthed, som du hurtigst bør finde og få udbedret.  
- Om at efterse vægge og lofter: Fugtskjolder på vægge eller 

lofter kan afsløre utætheder fra tag, omkring udluftning og skor-

stene, eller afsløre om der kommer vand ind i huset fra tagren-

der eller fra tagnedløb.  
- Om at efterse vinduer og døre: Skulle der under gennemgan-

gen af huset dukke en skade op f.eks. fra en vinterstorm, er det 

endnu ikke for sent at anmelde skaden til forsikringsselskabet. 

Bare anmeldelsen sker hurtigst muligt efter man har fået kend-

skab til skaden. 

 
Interesseret i at læse mere? Her er den fulde adresse: 
https://handyman.dk/handyman/tips-og-tricks/foraarsklargoering-
af-sommerhuset/?side=1 
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Opgaveliste til jubilæumsfesten: 
 

• 10 personer til at sætte telte op fredag den 16. juni / lør-
dag den 17. juni 

• 10 personer til at pakke telte sammen søndag den 18. juni 
• Registrere deltagere ved indgangen (2 personer) 

o Skal tjekke, at der er betalt 
o Give deltagere et stempel ”godkendt” 

• Passe Øltelt (vagter hele dagen igennem af 1 time af gan-
gen) 

• Sælge lagkager (2 personer i 1 time) 
• Stå for afviklingen af lege (der er 4 lege der skal afvikles 

og der bliver sørget for en grundig ”oplæring” – tydelig plan 
for hvad der skal gøres) 

o Skattejagt skal opdeles i hold – og sættes i gang – 
afsluttes med præmieoverrækkelse 

o Tovtrækning – holdinddeling – afvikling –  
præmieoverrækkelse 

o SUMO-brydning – holdinddeling – afvikling –  
præmieoverrækkelse 

o Lagkagekonkurrence – indsamle stemmesedler – 
finde vinder - præmieoverrækkelse 

Tilmeld dig til:  
Lone: lskovmadsen@gmail.com 
Gitte: gittelykkebo@gmail.com 
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Oversvømmelse på Askø  
 
2017 startede brat, da der d. 4. januar blev udsendt stormflodsvar-
sel i den østlige del af Danmark. Gudskelov gik det ikke så galt på 
Askø og Lilleø, der kunne holde skindet på næsen. Men ”spæn-
dende” var det i timerne det stod på. Billeder af Anni Sørensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


