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Denne gang kan du læse om...
invitation til generalforsamling i grundejerforening og vandværk, beretning fra øhop og turismedag, anerkendelse af akuthjælperne, nye – og nedsatte - færgetakster, lidt fra grisefest, standerstrygning
og købmanden – og meget mere…
God læselyst ☺
Annika Funch Bondehøj
Alstrup Strandvej 2a
4840 Nørre Alslev
Mail: info@askoe-nyt.dk / web: askoe-nyt.dk
Tlf. 25 15 88 84
Deadline for næste blad er d. 1. december 2016
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Nogle (håber at det er få) har et holdningsproblem med plads til
forbedring.

Formandens leder
”Årstidens sang”
Nu banker efteråret på døren, og vi kan se tilbage på en lidt blandet sommer, som kulminerede i en ”indian summer” med høje temperaturer langt ind i september. Hvis ikke jeg tager helt fejl, så
kommer vinteren lige om lidt, hvorfor mange snart lukker af for
sommerhuset, for først at vende tilbage til foråret. HUSK at få gjort
ordentligt vinterklar, og ikke mindst at lukke for hovedhanen og
tømme vandrørene, så I ikke kommer tilbage til en ubehagelig
overraskelse.
Sommerhussalget
Igen i år er vi blevet meget overrasket over det voksende sommerhussalg. Siden nytår er der handlet mindst 18 sommerhuse/grunde,
og der er bygget to helt nye sommerhuse, og flere er på vej. Det er
langt over tidligere års ”omsætning”, og dejligt at se de mange nye
ansigter, og den megen aktivitet, det medfører. Det er også dejligt
at se, at Askø kan blive ved med at tiltrække ”sommerhusturister”
fra nær og fjern, samtidig med at andre øer lider under vigende
salg.
Arbejdsdagen
Ligesom de sidste to år var der en rimelig deltagelse med ca. 30
aktive grundejere, og atter var vejret med os. Næsten alle planlagte opgaver blev udført, og endda med god tid til hygge undervejs, hvor vi alle kommer hinanden ved på anderledes og god
måde.
For dem som havde tid og lyst, blev dagen afrundet med en hyggelig samlet frokost med medbragt mad, hvor der var mulighed for at
lære hinanden bedre at kende og erfaringsudveksle.
Henkastet affald i området
Jeg har selv oplevet det flere gange, men er nu også blevet gjort
opmærksom herpå af en forarget sommerhusejer, at der oftere og
oftere flyder med henkastet affald på stier, veje og fællesarealer.
Det er møgærgerligt, at jeg er nødt til at skrive dette indlæg, da
Askø Strandvig ellers bliver rost af mange udefrakommende for de
velplejede fællesområder. Det er mig uforståeligt, at man ikke kan
finde ud af, at benytte de opstillede skraldespande eller tage sit affald med hjem.
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Skraldeordning med REFA
Da der er kommet mange nye sommerhusejere i løbet af det sidste
halve år, vil jeg lige minde om, at der kun tømmes skraldespande
ved stamvejene (undtagen stikvejene ned til ASG 72 og 104) fra efterårsferien og indtil påske! Hvis I inden for den periode producerer
affald, skal I selv sørge for, at stille jeres affaldsbeholder eller ”røde
affaldssæk” op til stamvejen.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller andre af bestyrelsens beslutninger, så besvarer vi meget gerne spørgsmål fremsendt via
mail, i vores Facebookgruppe (søg på Askø Strandvig Grundejerforening) eller endnu bedre… på kommende generalforsamling.
Vel mødt til generalforsamlingen ☺
Per Skov Madsen
Formand
Uddrag fra: http://www.tveast.dk/artikel/region-sjaelland-vil-anerkende-frivillige-akuthjaelpere
Snart kan akuthjælpere bryste sig med en nål af enten guld, sølv
eller bronze på tøjet. Antallet af udrykninger bestemmer, hvor
ædelt metallet skal være.
Hvis du fremover ser en frivillig akuthjælper med en guldnål på tøjet, så ved du, at personen har deltaget i over 100 udrykninger. Region Sjælland vil nemlig fremover uddele nåle i guld, sølv og bronze
for de frivillige, der har deltaget ekstra meget i redningsindsatserne.
FAKTA:
• Askø/Lilleø har otte akuthjælpere tilknyttet (læs gerne interview
med akuthjælper Inger-Lise Petersen i AskøNyt juni 2014, findes i
arkivet på askoe-nyt.dk)
• Guldnålen opnås ved 100 udrykninger.
• Sølvnålen ved 75 udrykninger.
• Bronzenålen ved 25 udrykninger.
• I alt 130 frivillige står klar til at rykke ud i Region Sjælland.
• Hjælperne har alle modtaget en særlig førstehjælpsuddannelse.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Askø Strandvig Grundejerforening
og
Askø Vandværk

Fredag den 28. oktober 2016
Kl. 19:30 i beboerhuset / Askø gl. skole
Dagsorden:
1

Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2

Bestyrelsens beretning

3a

Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskab

3b

Aflæggelse af Vandværkets regnskab
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Behandling af rettidig indkomne forslag

5a

Behandling af Grundejerforeningens budget og

Grisefest – beretning og fotos af Finn Bye Andersen
Grisefesten blev i år afholdt lørdag d. 6. august. Optakten skulle
egentlig begynde med loppemarked, grillpølser og fadøl, men den
druknede i regn, så de få besøgende måtte kravle i skjul.
Det klarede dog op senere på dagen og om aftenen var vejret perfekt til en grisefest. Der var ca. 80-85 deltagere i år, hvor købmanden havde anskaffet et nyt solidt og kraftigt telt.
Der var en rigtig god stemning overalt samt en god omsætning båret frem af de mange frivillige hjælpere. Uden frivillige ingen fest.
Hans Lund fra Lilleø og Claus Nordstrøm fra Askø stod for en perfekt grillstegning af de to grise. Hertil var serveret dejligt og varieret tilbehør.

kontingenter
5b

Behandling af Vandværkets budget og vandafgifter

5c

Fastsættelse af gebyrer og rentesatser

6a

Valg af bestyrelsesmedlemmer

6b

Valg af suppleanter

7a

Valg af bilagskontrollant

7b

Valg af suppl. for bilagskontrollant

8

Eventuelt

Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde og god dialog omkring
aktuelle emner. Se i øvrigt vedlagte løsark.
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Ø-HOP – en beretning af Inger-Lise Pedersen
Borgmester Holger Schou Rasmussen havde den 23. august inviteret til Ø-hop. Det er anden gang arrangementet gennemføres, men
denne gang var der inviteret folketingsmedlemmer med. Flg. deltog
i ”hoppet”: Lennart Damsbo-Andersen (A), Magnus Heunicke (A),
Marcus Knuth (V), René Christensen (DF) samt tidl. Folketingsmedlem Fl. Damgaard Larsen. Derudover deltog viceborgmester Henrik
Høegh (V), kommunedirektør Bjarne Hansen, Jørgen Møller, Fejø og
undertegnede.
I en RIB-båd fra Sakskøbing (super oplevelse – der blev sejlet med
70-85 km/timen. Håret blev godt nok tilbagestrøget) besøgtes
Askø, Femø og Fejø i nævnte rækkefølge.
Mødet på Askø varede 1½ time og var delt i tre hovedpunkter:
Færgedriften, En fælles ø-politik for Askø, Femø og Fejø samt
turisme. Dagsordenen var blevet udformet i fællesskab på et møde
fredag d. 19. august, hvor der deltog ca. 20 beboere.
Mht. færgedriften blev den uro, der har været i de sidste 2 år og i
særdeleshed i de sidste 9 mdr. drøftet. Beboerne på øen ønsker
større ro og sikkerhed omkring færgedriften, og det ønske var politikerne lydhør overfor. Det er uhyre vigtigt at have en stabil og
langsigtet færgedrift for investeringer, turisme og bosætning. Magnus Heunicke henviste til, at der på Bornholmsruten var lavet en
ordning, som varede i 10 år! ”Målet må være at sige så lang tid
som muligt og måske helt op til 10 år, hvor man siger, nu kender vi
besejlingen, sådan så man ikke hvert eneste år skal ud i nogle nye
besparelser, ny usikkerhed og utryghed omkring investeringer, bosætning og turisme,” fastslog folketingspolitiker Magnus Heunicke –
det var som talt ud af mødedeltagernes mund. Vigtigheden af tidlige morgenfærger og ønsket om en aftenfærge man-, tirs- og onsdag blev også drøftet.
For to år siden lavede vi på øerne visionsplaner efter en opfordring
fra kommunen. Afslutningen på det arbejde blev ud over visionsplanerne et oplæg til en fælles ø-politik for Lolland Kommune. Hvor
langt arbejdet med denne var kommet og vigtigheden af at beboerne på øerne kender kommunens politiske mål for øerne, var det
andet punkt på mødet.
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Oplægget for en fælles ø-politik for Lolland Kommune i sin tid blev
udarbejdet på Rådhuset i samarbejde med kommunens medarbejdere og blev forelagt for Klima, Miljø og Teknikudvalget, hvor Henrik Høegh er formand, og den skulle sendes videre til byrådet. ”Her
er vist en sag, jeg skal læse op på når jeg kommer hjem,” sagde
borgmester Holger Schou Rasmussen på mødet.
”Lolland Kommune er i gang med at udarbejde kommuneplanen for
de næste 5 år, og den bliver snart sendt i høring. Den må I læse
igennem og komme med høringssvar, hvis i ikke mener, at visionsplanerne for øerne er med i planen, sagde Henrik Høeg (V) på mødet.
Ældrepleje var også et debatemne.
Sidste punkt var turisme, hvor der var en bred enighed om vigtigheden af at støtte alle initiativer, som kan gavne turismen på Askø.
Turismen er første led i ”fødekæden” som slutter med nye fastboere.
Det var et positivt møde. Folketingspolitikerne noterede kraftigt og
kom med gode indslag og kommentarer. Det blev også påpeget, at
det er vigtigt, at tilskuddene til Ø-kommunerne er øremærkede.
Møderne fortsatte derefter på Femø og Fejø, hvor emnerne stort set
var de samme!
POLITIKERNE – OGSÅ DE LOKALE - FORSTOD, AT DET VIGTIGSTE FOR ØBOERE ER: TRYGHED
TURISMEDAG PÅ Ø-FÆRGER OG SMÅØER – beretning af IngerLise Pedersen
Landevejsprincippet starter i august – hvordan sikrer vi, det bliver
en succes? Færgesekretariatet inviterede til temadag den 8. september på Femø. Jørgen Gosmer og jeg deltog i mødet.
Dagen startede med, at borgmester Holger Schou Rasmussen holdt
velkomsttalen. For første gang hørte jeg ham sige noget positivet
om øerne! Håber det holder. Han kom også ind på fordelingen af tilskuddene ifm. starten på den Blå Landevej. Der er enorm forskel på
tilskuddene. Eks.: Lolland Kommune får 312.000 – den alm. færge
fra Holbæk til Orø får 67.000, mens kabelfærgen til Orø får 2 millioner. Der er vild frustration over fordelingen af tilskuddene og der
arbejdes på sagen.
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Meddelelser
Kroejer Asger Fanning fortalte om Femø Kros succes! Succesen er
bl.a. kommet ved at sælge ”Deals” Han fortalte bl.a., at de havde
fået en aftale m. Lolland Kommune sådan, at de kan indregne færgebilletten i arrangementsprisen.
Havnemesteren på Svendborg Havn, Hans Søbye, fortalte om Øhop i det sydfynske. De har anvendt færgen til Hjortø til at sejle gående og cyklende rundt i det sydfynske. Færgen sejler pendlersejllads morgen og eftermiddag og det er i tiden derimellem, den sejler
turistsejllads. Det er en stor succes, som der arbejdes videre med.

Nye – og nedsatte – færgetakster gældende fra d.
15.09.16-14.11.16:
Ifm. princippet om den blå
landevej nedsættes taksterne
med 24% for personer, biler,
motorcykel og cykel/knallert i
ovenstående periode.

Overfartsleder Lars W. Hansen, Orø-færgen, fortalte om Færgecruise på Isefjord. Man hyrer et orkester og har en aftale med Orø
Kro, at de laver mad og dette er blevet en stor succes, som giver
overskud. Arrangementet foregår om aftenen i en pause i færge på
1 time og 50 min mellem to færger.
Marketingchef v. Rederiet Færgen (bl.a. Tårs/Spodsbjerg) snakkede
om samarbejde. De havde flere tiltag, som de gerne ville dele (læs:
sælge) med andre ø-rederier. Det var bl.a. pladsreservation, orientering/bestilling af Ø-ferie, m.m.
Britta Leth, Sammenslutningen af Danske Småøer fortalte om Øpasset, som er blevet en kæmpesucces. Der var ønske om, at de
evt. kunne komme på engelsk og tysk.
Så var der en times brainstorming. Her blev det fremhævet, at
samarbejde er vigtigt og at man kan bruge/lære af andre øer. Der
blev kastet mange bolde i luften – bl.a. ”Arbejdsturisme” Det er turister, som gerne vil arbejde ifm. deres ferie og endda betale for
det. Ligesom Kibbutz.
Jo, der er mange idéer, men vi mangler flere ildsjæle!
Dagen sluttede med en rundtur på Femø i prærievogn, som blev
trukket af en gammel Massey Ferguson traktor.

Efter standerstrygningen
serveres der som sædvanlig gule ærter, m.m.
For yderligere oplysninger se askø-sejlklub.dk

Aflæsning og indrapportering af
vand 2016:
Aflæsning af vandmåler sker pr. 1. oktober med rettidig indsendelse senest d.
17. oktober. Der bliver sendt aflæsningskort ud, ligesom indrapportering kan ske
elektronisk. Læs mere om mulighederne
på askoe-nyt/indrapporter-vand
Ring eller mail til kasserer Knud-Erik
Jensen (se oplysninger side 2), hvis du
ikke har modtaget aflæsningskortet med
posten ultimo september.

Færgesekretariatet er en organisation, hvis hovedformål er at sikre
effektiv, omkostningsbevidst og driftssikker færgedrift til øerne. Se
evt. mere på faergesekr.dk. De udgiver også et blad, som kan læses på hjemmesiden.
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Standerstrygning
Askø Sejlklub holder
standerstrygning lørdag
d. 22. oktober.
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Nyt fra købmanden

Købmandens åbningstider efteråret 2016

En hilsen fra Askø købmandshandel
Nej. Desværre. Vi kan ikke bortforklare det. Sommeren er godt i
gang med at synge på sidste vers. Der kan dog stadig komme en
del dejlige, lyse sensommerdage. I har forhåbentlig stadig mulighed
for at nyde et ophold på vores dejlige ø, inden I går i hi.
Men at det lakker mod enden for sæsonen, må vi acceptere.
I skrivende stund "drøner" solen dog ned i knolden på jeres skribent. Herligt.
For vores butik har det været en god sommer, med fin omsætning.
Der har været liv i vores købmandshandel; ikke mindst takket være
gode, trofaste og solide hjælpere uden hvem, det hele ville være
gået agurk (el. lign.).
Men, - vi kunne godt bruge lidt mere støtte til at "køre" butikken.
Tordenskjold og hans soldater har knoklet på for at klare paragrafferne. Nåh, nej; Tordenskjold var ikke selv med; men hans soldater
har ydet en stor og effektiv indsats for at holde hjulene i gang.
Kan du afse et par timer til at sætte varer på plads, tjekke datoer,
evt. gøre rent eller stå ved kassen?? Tænk lige over det, og meld
dig, hvis du har mulighed for at hjælpe med stort eller småt. Giv et
nap. Al hjælp er god hjælp.
Men der har været hjælpere, og de skal naturligvis takkes. Derfor
afholder vi medhjælperfrokost for alle hjælpere.

Fra 1. til 14. oktober:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

15-17.15

LUKKET

15-17.15

LUKKET

15-17.15

9-11

9-10

Efterårsferien – fra 15. til 23. oktober:
Lørdag

Søndag

Mandag –
uge 42

Tirsdag

Onsdag

9-12

9-12

13-17.15

13-17.15

13-17.15

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

13-17.15

13-17.15

9-11

9-10

Fra 24. oktober til sommerferien 2017 (ekskl. højtider)
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

15-17.15

LUKKET

15-17.15

LUKKET

15-17.15

9-11

LUKKET

lørdag d. 22. oktober
Alle, der har hjulpet med stort og småt i butikken inviteres hermed.
Tilmelding er begyndt og finder som vanligt sted i butikken eller på
mail.

En sensommerdag på vej til Askø. Foto: Steen Bondehøj

Åbningstiderne går nu på vintertider; dog er der ekstra åbent i skolernes efterårsferie og i juleferien. Se tiderne på vores hjemmeside.
Vi håber, der er mandskab nok til at holde åbent som planlagt.
Selvom åbningstiderne for efteråret var med i sidste blad,
gentages de på næste side, også af hensyn til nye sommerhusejere:
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