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BESTYRELSENS BERETNING 

 

Indledning 

Bestyrelsens arbejde har naturligvis været påvirket af COVID-19 situation, men vi har med 

behørig indbyrdes afstand gennemført vores planlagte møder og diverse aktiviteter. Af 

vigtige aktiviteter kan følgende nævnes:  

Vandværket 

Sidste år (2019) havde vi en akut sammenstyrtning af den ene vandboring, hvor vi måtte 

tilkalde teknikere med kort varsel, hvilket gjorde regningen større end hvis det var 

planlagt. Vores anden boring har siden udvist samme tendenser, hvorfor vi har planlagt 

den samme reparation, så vi kan tilsikre en stabil vandforsyning, og gøre det så 

økonomisk billigt som muligt. Derfor har vi været nødsaget til at opkræve et 

”ekstraordinært anlægsbidrag” på kr. 300,- som netop skal bruges, til at dække disse 

udgifter, som der ellers ikke er midler til. Beløb og opkrævningsmetoden er godkendt af 

jurister ved Danske Vandværker. 

Rensningsanlægget 

Efter en driftsmæssig lang periode fra ombygningen af rensningsanlægget er 

rensningsanlægget begyndt at udvise ”behov for opmærksomhed”. Det er f.eks. 

pumperne i indløbsbrønden samt beluftningen i tanken, som skal renoveres, og når nu 

pumperne skiftes, bliver rørdimensionerne også forøget, så vi forhåbentligt får et bedre 

flow igennem anlægget. Renoveringen vil ske hen over sommeren, og vil ikke komme til at 

berøre jer. 

Badebroen 

Flere vinterbadere har ytret ønske om, at badebroen forbliver i vandet hele året, og da vi i 

bestyrelsen kan se en besparelse deri, har vi besluttet at give det et forsøg. Isvintre kan 

forårsage store skader, men da det er længe siden sidste isvinter, lader vi det komme an 

på en prøve.  

Legepladsen  

Af sikkerhedsmæssige årsager tilser vi jævnligt legepladsen, og ikke nok med det, har vi i 

år haft firmaet (CADO) til at gennemgå og reparere evt. fejl, så vi undgår ulykker. 

Legepladsen var i fin stand, og kun mindre ting blev rettet/justeret, ligesom der også blev 

kontrolleret for mængden af faldsand. Sidstnævnte vil nok i nærmeste fremtid blive 

nødvendigt at fylde efter med, men lige nu var det ikke nødvendigt. 

Salg af sommerhuse og grunde 

Vi er nok alle træt af COVID-19, men det har også medført positive sideeffekter, så som 

en øget interesse for at købe sommerhuse. Det har vi også mærket på Askø, og i de første 

ni måneder af 2020, har foreningen modtaget meddelelse om 29 handler, og det ser ud til 

at fortsætte. Dette medfører jo mange nye ansigter, som vi alle skal være med til at byde 

velkommen, og hjælpe hvor vi nu kan. 



Arbejdsdagen 

Blev i år (2020) gennemført i bedste COVID-19 stil - nemlig med god afstand i tid og sted. 

Bestyrelsen er meget imponeret over, hvor meget der faktisk blev lavet, trods de ændrede 

vilkår, og det vil vi gerne takke for. Dog manglede - helt naturligt - den sociale del af 

arrangementet, men det må vi råde bod på til næste år. 

Hvem ejer vandværket og rensningsanlægget 

Når vi snakker med mange grundejere, er der ofte en udbredt mangel på viden om det 

faktum, at alle vi grundejere ejer og drifter såvel rensningsanlæg som vandværk. 

Rensningsanlægget er dog kun sommerhusejere i ASG, hvor vandværket gælder for alle 

på hele Askø (ikke Lilleø, da de ikke får vandværksvand, men har egne brønde). 

Derfor er driften vigtig for at vi får vand i hanerne, og at vi kan komme af med det igen 

via kloaknettet, og driftsudgifterne er vigtige for vores pengepung, da vi selv skal betale.  

Bh. 

Bestyrelse 


