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Foto: Gitte, ASG 60 

Foto: Per Skov Madsen 
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Bestyrelsen 2018-2019 

 
Formand   
 Per Skov Madsen  45madsen.psm@gmail.com 

 
Næstformand   
 Henrik Pallesen  henrik@pallesen.dk 

 

Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 

 
Ordinære medlemmer   
 Niels F. Petersen 5120 8144 l.n.havdrup@gmail.com 
 Gitte Lykkebo Petersen 4059 2257 gittelykkebo@gmail.com  

 
Suppleanter   
 Inger-Lise Pedersen 2482 7848 ilp1949@hotmail.com 

 Erik Dalhoff  fam.dalhoff@hotmail.com 
 

Øvrige   
 Lone Skov Madsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
    
Ansvarshavende redaktør   

 Gitte Lykkebo Petersen  gittelykkebo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deadline for næste blad er den 1. juni 2019 

  

mailto:45madsen.psm@gmail.com
mailto:henrik@pallesen.dk
mailto:knud-erik@tdcadsl.dk
mailto:gittelykkebo@gmail.com
mailto:fam.dalhoff@hotmail.com
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Formandens Leder 

 

Årstidens sang 

I skrivende stund dufter det allerede af forår, og min robotplæneklip-

per ”Hugo” er lige sat i gang. Græsset har jo groet så småt hele vinte-

ren.  

Der er allerede godt gang i haverne rundt om, og det er skønt at se al 

den aktivitet, hvilket man også kan fornemme, når man ser det bjerg 

af haveaffald, som afleveres på containerpladsen. 

 

REFA og containerpladsen 

Bestyrelsen er godt klar over, at affaldstømning som sådan ikke vedrø-

rer foreningen, men er et anliggende mellem den enkelte grundejer og 

REFA. Men da vi i bestyrelsen har bedre mulighed for at komme bredt 

ud til jer alle, har jeg lige afholdt et ”årligt møde” med REFA, hvor 

samarbejdet og alle vores gode intentioner blev drøftet.  

 

Her er de vigtigste oplysninger derfra: 

 Hvis man ikke har fået tømt skrald på stikvejene, kan det måske 

hænge sammen med, at kørselsforholdene er for ringe, hvilket både 

kan være en for blød vej eller at der ikke er beskåret godt nok. Hvis 

det er tilfældet, vil I fremover få en seddel herom i jeres postkasse. 

 Klage fra foreningen over skraldebilens hastighed og at affaldsbe-

holdere lægges ned efter tømning blev overbragt og taget til efter-

retning. Det skulle gerne blive bedre fremover. 

 Containerpladsen kan ikke få flere end de tre containere, som alle-

rede er på pladsen. Det er pladsens status, som begrænser det, og 

det er reguleret af lovgivningen, så det må vi leve med. 

Tømning af de ovennævnte tre containere – og især op til helligdage – 

har allerede REFA’s bevågenhed, og det vil fremover forsøges at blive 

gjort bedre. Dog kan det ikke lade sig gøre at tømme dem midt under 

helligdage, da vognmanden også har familie og påskefrokoster at del-

tage i. 

 

Væltede træer 

Efterår og vinter byder som altid på en del blæst, og når det sker på 

tidspunkter, hvor der ikke er frost i jorden men til gengæld blød jord 

pga. megen regn, er der ofte træer, som ikke kan stå for presset, og 

jeg er lige blevet gjort bekendt med et sommerhus, som er blevet ramt 
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af stormfældede træer. Det er selvfølgelig møg ærgerligt, når det sker, 

men denne gang ”heldigvis” kun materiel skade.  
Jeg vil gerne opfordre til, at man gennemser sin matrikel for evt. far-

lige træer, som om muligt kan vælte ud på stier og veje, og måske på-

føre personskade. Her tænker jeg især alle de store fyrretræer, som 

blev plantet ved foreningens opstart. 

 

Det var en lang smøre om containerplads og træer, og med dette også 

et ønske til jer alle om et rigtigt godt forår på vores dejlige Askø/Lil-

leø😊 

 

 

Venlig hilsen 

 

Per Skov Madsen 

Formand 

 
 

 

 

Værd at holde øje med: 

 

Igen i går laver Tove og Marianne pølser og ostebord. Det er Fredag 
den 17. maj kl. 18.00 i beboerhuset.  

Arrangementet koster kr. 100,- pr. person (uden drikkevarer), som 

skal betales kontant på dagen. Tilmelding sker senest 5 dage før til 

Marianne på:  
Mobil 4042-8078 eller 

Mail: mpt@dsr.dk  

 

____________ 

 

Sankthansaften bliver igen i år afholdt på havnen, hvor grillen tæn-

des kl. 18.00 ved havne-huset.  

Her kan medbragt mad tilberedes og 

indtages i hyggeligt selskab, inden bålet 

tændes senere på aftenen - tæt på 
solnedgang og (u)hyggen breder sig 

 

 

 

mailto:mpt@dsr.dk
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Generalforsamling i Butiksforeningen Askø 

Ordinær generalforsamling gennemføres på skolen lørdag, den 13. 

april 2019 kl. 09.00 

 

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 

 

Mvh. 

Bestyrelsen 

 

_____________ 

 

 

Generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel 

Lørdag d. 13. april 2019 kl. 11.00 gennemføres ordinær generalfor-

samling på Askø skole. 

 

Købmanden giver en øl/vand.  

 

 

Vel mødt og på gensyn. 

Andelsforeningen Askø Købmandshandel 

 

Husk at vedtægter mm kan ses på købmandens hjemmeside:  

www.askoe-koebmand.dk  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfor-

samlingen. 

 

 

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

 

Askø Strandvig Grundejerforening holder igen 

den årlige, fælles arbejdsdag  

              lørdag d. 1. 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 

med, og vær med til at give området et løft   

Meddelelser 
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Hunde i området 

 

Som hundeejer nyder jeg meget at gå lange ture på Askø, og særligt 

rundt i sommerhusområdet. Man ser noget nyt hver gang turen går ind 

ad en stikvej eller rundt nede på stranden.  

Desværre møder jeg ofte beboere, der også går tur med deres 

hund/hunde men uden at føre dem i snor. Det gør mig utryg. 

 

Dels bliver jeg utryg fordi jeg selv er bange for løse hunde, og min 

angst går nærmest over i panik, når de løse hunde går på min lille 

hund. Jeg har høfligt nævnt over for nogen af hundeejerne, der går 

rundt med hunden/hundene uden snor, at man skal holde sin hund i 

snor. Desværre kun med en skidt stemning til følge. 

 

Debatten om løse hunde på Askø har været oppe før. Dengang hand-

lede det om at værne om det sårbare vildt liv vi har på øen. Derfor er 

det heller ikke ok, at anvende ”engen” som hundeskov – et sted hvor 

hundene løber løse rundt for at lege med andre hunde, mens ”mor og 

far” hygger med andre hundeejere. At sende hunden afsted efter pin-

den ude i vandet – nej, det må man faktisk heller ikke. Skal hunden 

bade, så må du af med tøjet og ud og bade med den.  

 

I ordensreglerne for ASG står der bl.a., at alle skal følge sig trygge ved 

at gå rundt i vores dejlige område. Det kan vi alle samme hjælpe med 

til ved at sørge for, at vores hunde bliver på egen grund, og bliver ført 

i snor, når vi går med dem.  

 

Læs i øvrigt en oplysende artikel som var i Ekstra Bladet for et stykke 

tid siden, hvor der bl.a. også henvises til Hundeloven.  

 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/opraab-til-alle-hundeejere-faa-je-
res-hunde-i-snor/7496443  

 

Hilsen en glad hundeejer 

Gitte, ASG 60 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194694
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/opraab-til-alle-hundeejere-faa-jeres-hunde-i-snor/7496443
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/opraab-til-alle-hundeejere-faa-jeres-hunde-i-snor/7496443


 8 

Skattejagt på Askø og Lilleø ...  

  

Artiklens overskrift fanger sikkert dit øje,  

for hvem har ikke lyst til at blive skattejæger 

lidt i stil med Indiana Jones? Det er nemmere 

end du tror, for efterhånden har de fleste ad- 

gang til både internettet og GPS-modtagere 

som f.eks. den i bilen eller mobiltelefonen.  

Og så er du godt på vej til at kunne gå på  

GPS-skattejagt også kaldet GEOCACHING.  

  

Geocaching er efterhånden en verdensomspændende fritidsaktivitet, 

hvor du både kan deltage aktivt med at gemme skatte, som andre skal 

finde ... eller kun søge efter skatte. Det er ikke nødvendigvis selve 

skatten som er målet. Men også selve skattejagten som kan 

være spændende og udfordrende. Sporten består i, at en person gem-

mer en cache (skat) et sted og offentliggør koordinater og beskrivelse 

af stedet på www.geocaching.com. Skatten er typisk en vejrbestandig 

lille beholder som eksempelvis en plasticbøtte, som indeholder en bly-

ant, en logbog og forskellige "gaver" af typisk ingen eller ringe værdi. 

 

Idéen er, at man skal finde cachen, skrive i logbogen, tage nogle af 

tingene og lægge nogle andre. Man kan logge sit besøg på websitet, så 

udlæggeren og andre interesserede kan se, man har været der. Det 

skal helst ikke være for nemt, og der kan både indgå gåder og andre 

opgaver i at nå frem til skatten. Husk dog at passe på naturen og re-

spektere den private ejendomsret. 

  

En søgning på internettet afslører, at flere allerede har været godt i 

gang på Askø og Lilleø. Aktiviteten kan anbefales for alle med blot en 

smule eventyrlyst unge som gamle og gerne som en familieaktivi-

tet. Og jo flere som aktivt deltager, jo mere spændende bliver det. 

Nogle deltagere er meget kreative, når de beskriver, hvordan man skal 

gøre for at finde netop deres skat. Prøv den nye aktivitet allerede næ-

ste gang familien er på øerne ... og husk, at du også selv kan bidrage 

med nye spændende skattejagter. 

  

Held og lykke med jagten ... 

 

 

 

Billede:  
www.geo- 
hunden.dk 

http://www.geocaching.com/
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2019 startede med en voldsom storm over Askø. 

 

 

 

 

 

Ingerlise Pedersen har 

taget disse to billeder 

den 2. januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilleø helt afskåret fra 

Askø af vandmasser 
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Nyt fra købmanden 

 

 
 

Hør nu synger lærken - og en ny sæson på Askø står for døren. 

 

Hvor bliver det dejligt, at vi igen skal mødes i Askø Købmandshandel 

og mange andre steder på Askø. I butikken er vi som altid klar til at 

modtage kunder og nye frivillige. Vores eksistens er jo båret af frivillig 

arbejdskraft og trofaste kunder. Mangel på blot den ene del, er ensbe-

tydende med butikkens død. 

 

Lørdag den 13. april kl. 11.00 afholder vi årets generalforsamling på 

skolen. Der er som altid valg til bestyrelsen. Går du og har en lille køb-

mand i maven, så stil op. 

 

Har du lyst til at få en plads i bestyrelsen, så kom til generalforsamling 

eller ring til mig på tlf. 24 61 96 08. Jeg fortæller gerne, hvad en plads 

i bestyrelsen indebærer.  

Sætternissen har været på spil. Derfor har vi bedt alle andelshavere 

om at aflevere en seddel med mailadresse mm. Har du husket det? El-

lers kan du få en ny seddel i butikken. 

 

Det er stadig muligt at købe nye andelsbeviser til 1000 kr. pr. stk. Er 

du ikke med i foreningen, kan du nå det endnu. Lad ikke den chance 

gå din næse forbi. 

 

Butikkens åbningstider finder du på vedlagte løs ark og på vores hjem-

meside. Vi har knap så længe åbent, som de har i Netto, men der er 

også lidt færre kunder. 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand, Birgit Klausen 
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Foreningens fælles arbejdsdag - 
         Kom og vær med i fællesskabet 

 

I lighed med de sidste mange år, gennem-

fører vi d. 1. juni vores fælles arbejdsdag, 

hvor vi grundejere mødes på en anderle-

des og spændende måde, og har en rigtig 

hyggelig dag sammen.  

Vi mødes som altid ved badebroen ved 

Nordstranden/Kærlighedsstien kl. 10.00, 

hvor vi får ”en lille en til halsen”, og her-

under drøfter dagens opgaver, og hvor-

dan de udstikkes til de mest kyndige 

personer. 

 

En dag som denne, er der altid nogle, som har erfaring indenfor visse 

områder/fag, og som vi derfor kan trække på fagligt. Men… der er også 

alle os andre, som kommer fordi vi kan, fordi vi har lyst, og faktisk 

også fordi vi gør en forskel. Det er jo altid så tydeligt at se, når opga-

verne er udført, og vi alle står tilbage ved udgangspunktet, og føler at 

vi har udført noget. 

 

Alt dette får I ved at møde op på dage iført arbejdshandsker, og bi-

drage med det I nu kan i ca. 2 til 3 timer. Mere tager det ikke… med 

mindre I også har lyst til at deltage i den ”uformelle frokost”, som vi 

næsten altid samles omkring med medbragt mad. 

 

Hermed nogle argumenter, som altid høres på dagen: 

- Hyggeligt samvær 

- Bidrager til forskønnelse 

- Lærer nye at kende 

- Erfaringsudveksling 

- Nye kontakter 

- Udvidet netværket 

- Ejerskab 

- Gør en forskel   

- Sammenhold 

- Nye venner 

Ses på arbejdsdagen. 
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Foråret er på vej  

Billedet er fra den 2/3  

Foto: Gitte, ASG 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da det er svært at få frisk nye billeder til bladet, vil jeg gerne opfordre 

alle til at sende billeder, som vi gerne må bruge i Askø-nyt, til bestyrel-

sen. Send dem til: info@askoe-nyt.dk 

 

mailto:info@askoe-nyt.dk

