
 

  
 
  

 
 

 
 
 

 
   

 
  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Legeplads nu med æbletræer 

Februar 2023 

 

Fitnessbanen også med æbletræ 
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Bestyrelsen 2022-2023 
Formand   

Per Skov Madsen 2173-3849  45madsen.psm@gmail.com  

 
Næstformand   

Ove Munch Ovesen 5358-1245 ove@munchovesen.dk  

 

Kasserer   

Susanne Landt 2222-6923 kasserer@askoe-nyt.dk 

 
Sekretær   

Gitte Lykkebo Petersen  4059-2257 info@askoe-nyt.dk  

 

Bestyrelsesmedlem   

Henrik Pallesen   

 
Suppleanter   

Laurits Sørensen 2117-7571  ls@lsracing.dk 

Kurt Jensen   kurtjensen@jensen.mail.dk 

 

Ansvarshavende redaktør   

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Deadline for næste blad er d. 1. juni 2023 

Denne gang kan du læse om... 

 

De kommende generalforsamlinger på 

Askø, og den nye affaldsordning. 
 

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

Årstidens sang  

Til forskel fra sidste år, har vi endnu ikke haft den strenge frost, og 
havisen som vi havde sidste år, er udeblevet til glæde for vinterba-

dere. Til gengæld har der været en lang og våd periode, som især 

kan ses på de opkørte stikveje – husk at det er den enkelte grund-

ejer, som har vedligeholdelsespligt ud for egen matrikel og til mid-

ten af stikvejen. 

 
Sprængt vandrør og vandspild 

Selvom vinteren endnu ikke har været så kold, har der alligevel 

været et tilfælde af rørsprængning og afledt deraf et vandspild på 

hele 85 m3 samt vandskade til den berørte sommerhusejer. 

I dette tilfælde blev det heldigvis opdaget, da vores vandteknikker 

var på vandværket, og kunne konstatere et stort forbrug, og efter 
frivilliges søgen i området, blev årsagen fundet og afhjulpet.  

Det er møg ærgerligt, når det sker, og det kunne være undgået, 

hvis der var lukket på hanen i målerbrønden og rørene tømt for 

vand.  

 

Bænk til badebroen kommer snart 
Som det blev besluttet på sidste generalforsamling, har foreningen 

nu indkøbt og modtaget en bænk til montering på badebroen. 

At den ikke er monteret endnu, er en bestyrelsesbeslutning, for at 

skåne den for vinterens strabadser – hvis og såfremt der var kom-

met en isvinter igen. Det ser ikke ud til at blive tilfældet, og derfor 

vil den blive monteret indenfor den næste måneds tid. 
 

Nye blomsterkummer til stamvejene 

På samme generalforsamling blev det også besluttet, at stamvejene 

skal forskønnes med nye blomsterkummer. Det er en proces, som 

er sat i gang, og overvejelserne går nu på materialevalg og valg af 

beplantning. 
 

Æbletræer ved legepladsen  

Bestyrelsen har indkøbt fire æbletræer, som var tiltænkt at skulle 

stå på hvert hjørne af broen over afvandingskanalen, men omstæn-

dighederne til plantning af disse er ikke på plads endnu. Da træerne 

skulle i jorden nu, har vi så besluttet at plante dem ved legeplad-
sen, som I kan se på forsiden af dette blad, venligst plantet af Erik. 
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REFA – Beslutning om ny affaldsordning 

 
Af: Formand Per Skov Madsen 
 

Som det længe har være annonceret, skal Askø også til at sortere 

affald ligesom resten af landet, men der har været tvivl om hvordan 

og hvor meget, det skulle foregå.  
 
Dette er netop blevet besluttet på et møde mellem REFA, Askø-Lil-

leø Beboerforening samt undertegnede, hvor alle muligheder blev 

vendt og drejet indenfor de rammer, som er udstukket fra Folketin-

get samt de fysiske forhold på Askø-Lilleø – så som afstande, 

strandbeskyttelseslinjen, naboskab til samleplads osv..  
 
Efter en grundig gennemgang af alle idéer, blev det klart, at der 

faktisk kun er én reel mulighed – nemlig den nye ”indsamlings-

ordning for enfamilieshuse” som også udrulles på resten af 

Askø-Lilleø. Der kommer ingen fælles samlepladser, da de fysiske 

rammer ikke tillader dette, og derfor bliver det modellen med sorte-

ring lokalt på hver matrikel og derved flere beholdere – dog kun to 
beholdere med to rum i hver. 
  
I kan allerede nu læse mere om ordningen på vores hjemmeside 

(der kommer et link), og I vil også modtage information fra REFA i 

jeres e-Boks. 
  
Den nye ordning giver os flere beholdere at holde styr på, men til 

gengæld kommer vi til at leve op til den nationale affaldsplan, og 

forventes udrullet i løbet af sommeren.  
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Nyt fra Askø Strandvig Grundejerforening 
 

Generalforsamling 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Askø Strandvig 
Grundejerforening og Vandværk, lørdag d. 1. april 2023 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 

4. marts 2023) 

5. A: Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse 

af kontingent 

B: Behandling af vandværkets budget, herunder fastsæt-

telse 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 
 

 

 
 

 

Ny sæson – nye ansigter 

Vinteren er snart ovre og nu kommer der mere liv i købmanden.  

Vi går en travl tid i møde og vi håber at mange frivillige vil komme 

og give en hånd med i og omkring købmanden.  
 

Uden frivillige er det meget svært at 

drive Askø Andelskøbmand.  

Samtidig skal vi også aflaste de fri-

villige fastboende som kæmper med 

indkøb, besætning af vagter samt 
rengøring i hverdagen.  

 

Derfor håber vi at man til tider tager 

en vagt, når det passer ind. 

 

Vi har lavet en aktivitetsplan for for-
året og sommerens arrangementer – 

se mere på hjemmesiden og Face-

book. 

 

Årets generalforsamling bliver den 

22/4 kl. 11:30, så sæt kryds i kalen-
deren allerede nu. Vi glæder os til at 

se jer i købmanden.
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Generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel 
 

Alle andelshavere inviteres hermed til generalforsamling.  

Lørdag den 22. april. Kl 11:30 på Askø Skole. 

Som sædvanlig vil købmanden være vært ved en øl/vand og besty-

relsen ser frem til at byde dig velkommen.   

Vi har stadig brug for folk, som vil hjælpe med at drive forretnin-
gen, ekspedere og vedligeholde grunden omkring købmanden. 

 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Kassererens aflæggelse af regnskab 

4. Budget 

5. Rettidigt indkommende forslag (indsendes skriftligt, til Maria 

på: konggaard59@gmail.com, senest den 22.marts 2023) 

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 
Udover kirketiderne, som er angivet nedenfor, inviteres du til guds-

tjeneste i Askø Kirke, mandag den 29. maj (2. Pinsedag) Kl.11.30, 

ved præst Bitten Petersen – Det bliver en særlig da med fælles pic-
nic/gudstjeneste med Bandholm folket. 

  

 
 

Gudstjenesten afholdes i præstegårdshaven på Askø og efterføl-

gende vil vi spise vores medbragte mad under den blå himmel. 

Skulle vejret mod forventning give regn, indtages frokosten i sam-

lingssalen i præstegården.   

 

Velmødt og på gensyn i vor smukke kirke   

MVH / Askø Menighedsråd 
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Nyt fra Beboerforeningen 
Generalforsamling afholdes skærtorsdag den 6. april kl. 10:00 

på skolen. Beboerforeningen vil servere en øl/vand. 

 

Generalforsamling 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være 27. 
marts 2023.  

Medlemskontingent skal være indbetalt jf. udsendt mail den 26. 

januar. Har du ikke modtaget mail så kontakt kasserer Ulla 

Sørensen på 31 32 32 61. 

 

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 

 

 

Øvrige arrangementer   
Lørdag d. 18.marts kl.18  

og igen lørdag d. 15. april kl. 18 

er der ”spisearrangementer” 

på Skolen, hvor der serveres 

en menu med lokale råvarer. 
 

 

Fredag d. 12. maj er der Ølsmagning på Skolen, hvor Carsten Ber-

thelsen præsenterer øllet. Kom og vær med.  

Tilmeld dig hos Kassereren.  
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Nyt fra Butiksforeningen 
Generalforsamling 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Butiksforeningen, lør-
dag den 22. april Kl. 09:30. 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 01.april 2023 

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. 
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Nyt fra Askø Sejlklub 
ASKØ Sejlklub afholder Standerhejsning lørdag d. 06. maj 2023 

kl. 11:15 med efterfølgende generalforsamling 

 
Dagsorden:   

 

1. Valg af dirigent ifølge § 9 

2. Bestyrelsens beretning om det 

forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det 

forløbne år til godkendelse 

4. Fremlæggelse af begrundet bud-

getforslag for det kommende år        

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Vedtagelse af kontingent for det 

kommende år samt afgift for løft 

ved 3-Ton kran for ikke medlemmer som er fastliggere i 

havnen og ved nødsituationer 

7. Valg af bestyrelse: På valg: Lars W. Christensen og Ole Han-

sen, Valg af suppleant: Bjarke Edelvang  

8. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollant suppleant 

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse, og forslagsstiller skal selv være til stede. Forslag til 

ændring af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 

2 måneder før generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen er der frokost for tilmeldte medlemmer.  

Hvis der er pladser i overskud, er ledsager ifølge med medlemmer 
meget velkomne til frokosten for 100 kr. pr. ledsager. 

 

Tilmelding til spisningen er nødvendigt senest d. 01. maj til askoe-

sejlklub@gmail.com 

  

På bestyrelses vegne 
Allan Løje Christiansen 

 

mailto:askoesejlklub@gmail.com
mailto:askoesejlklub@gmail.com
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Øvrige aktiviteter i Askø Sejlklub  

 

Søndag d. 11. juni fra kl. 08.30 har sejlklubben arbejdsdag – kom 

og vær med – det er superhyggeligt. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nyt fra Askø Museum 
Udarbejdelsen af museets historiebog er færdig og bogen er gået i 
trykken. Den forventes på gaden i begyndelsen marts. 

Glæd jer til at læse om de mange spændende historier, der er om 

Askø 

 

 


