Vision for Askø Strandvig Grundejerforening

Baggrund
Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en vision for grundejerforeningens virke og
bestyrelsens opgaver. Det er hensigten, at visionen skal være retningsgivende for
emner og arbejdsopgaver, der er relevante og nærværende for foreningens
medlemmer. Visionen skal ligeledes danne grundlag for bestyrelsens rolle og
forvaltning.

Vision
Bestyrelsens vision er, at alle sommerhusejere og vores gæster yder og bidrager til
lokalsamfundets trivsel på Askø. Flere medlemmer bor på Askø en stor del af året,
og vores mål og ønske er, at vi opfattes som medborgere, der både yder og nyder,
også uden for højsæsonen. Vi benytter os af Askøs infrastruktur: færgen, veje, el,
vand, spildevandsrensning, fibernet og mobildækning.
Sommerhusejerne har væsentlig betydning for lokalsamfundets trivsel. Uden deres
bidrag vil øens fastboende, færgen, Købmanden og den øvrige infrastruktur miste
indtjening og udviklingsmuligheder.
Vi ønsker via vores aktiviteter og handling at bidrage til at fastholde det vi opfatter
som unik for øen. Naturen, det afslappede miljø, stilheden og hele øens egenart. Vi
vil via vores aktiviteter reflektere tidens krav og de enkelte grundejeres ønsker –
men ikke gå på akkord med aktiviteter der ikke reflekterer denne opfattelse.
Som grundejerforening vil vi koordinere relevante aktiviteter med Ø-udvalget,
Beboerforeningen, Butiksforeningen, Bestyrelsen for Købmanden og Digelaget. Vi vil
tage personlig kontakt til nye sommerhusejere og introducere dem til ”Livet på
Askø” inkl. relevante sociale medier og ”Askø Nyt”.
Generalforsamlingen er sommerhusejernes øverste myndighed og afholdes én gang
årligt. Bestyrelsen vil samvittighedsfuld udføre de opgaver der bliver os pålagt og
besluttet, tillige med opgaver der reflekterer normale aktiviteter og kutyme.
I samme ånd vil vi tillade os at afvise aktiviteter der hører ind under andre
myndigheders ansvarsområder, som f.eks. kommunale og øvrige lokale foreninger.
Endvidere ser vi os ikke som en ”politi funktion” der personlig skal håndhæve
grundejerforeningens regler, vedtægter o.l. Dette er et forhold, der påhviler alle
grundejer på øen.
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