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 Redaktøren ønsker jer og jeres kære 
en glædelig jul og godt nytår!

Deadline for næste blad er d. 1. marts 2013 

Denne gang kan du læse... 
 
referatet fra generalforsamlingen i ASG, 
se billeder af gravearbejdet ifm. dræn og 
elkabler, høre om standerstrygning i 
Sejlklubben, og meget andet.  
Kontakt mig, hvis du har en historie.  
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: funch-bondehoej@mail.dk 
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Siden sidst 
 
Ny formand 
Så blev det min tur til at bestride formandsposten i ASG. Jeg var 
ikke selv forberedt på, at det allerede skulle ske efter blot et år i 
bestyrelsen, men nu er jeg der, og jeg vil gøre mit ypperste for at 
udstikke en kurs, som tilgodeser foreningens medlemmer og inte-
resser. Tak til generalforsamlingen og bestyrelsen for at bakke op 
om mig og vise mig den tillid, som formandsposten kræver. Til at 
hjælpe mig på vej har jeg en særdeles rutineret og engageret be-
styrelse, som jeg stoler fuldt og fast på, og som jeg vil sætte min 
lid til.  
Den nu tidligere formand Bent Hansen skal også herfra have en tak 
for de fire år, hvor han har bestridt formandsposten. I perioden har 
der været store projekter, som har krævet meget af bestyrelsen, 
og Bent har brugt megen tid og lagt mange kræfter i at gøre det på 
en effektiv og økonomisk ansvarlig måde. 
 
Vandværket 
I den kommende tid er der ikke planlagt projekter af samme stør-
relse som ved rensningsanlægget, men alderen er nu ved at ind-
hente vandværket og vandboringerne. For at få et tidssvarende 
vandværk, som fortsat kan levere drikkevand af samme høje kvali-
tet som nu, skal selve bassinet have en overhaling og boringerne 
skal effektiviseres med ny styring. Finansieringen er på plads i form 
af opsparing samt afsatte midler i indeværende budget. 
 
Dræn 
I efteråret har vi lagt nyt hoveddræn i Kærlighedsstien samt etable-
ret nye sidedræn via stierne til stikvejene, hvorved vi undgik at 
grave på tværs af matriklerne. Som nogle måske har bemærket, er 
overfladen ikke genetableret endnu, da jorden skal have lov til at 
sætte sig henover vinteren, inden der til foråret bliver rettet af og 
sået græs igen. 
 
Færgen 
Et andet område, hvor der i den kommende tid skal lægges tyngde, 
er deltagelse i møder og workshop i forbindelse med kommunens 
planer om at effektivisere færgedriften. Konsulentfirmaet Cowi er 
sat til at forestå denne ”effektivisering”, og det lugter jo langt væk 
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af besparelser. Jeg har allerede deltaget i den første workshop, og 
kan konstatere, at vi er nødt til at stå sammen og holde tungen lige 
i munden, hvis vi gerne vil beholde samme serviceniveau fra fær-
gen, som vi har nu. Som en gevinst af denne workshop bliver ASG 
nu inddraget i behovsanalysen, ved at alle medlemmer, som har en 
registreret e-mail ved bestyrelsen, har fået tilsendt et spørgeske-
ma, som jeg håber at alle vil besvare.  
Husk på, at færgen er vores ”livsnerve”… uden det samme service-
niveau vil Askø sygne hen! 
 
Fibernet 
Mange har nok hørt, at der er ved at blive anlagt fibernet på Askø i 
forbindelse med, at der alligevel er ved at blive gravet ny elforsy-
ning ned. Hvornår der bliver åbnet for forbindelsen er endnu ikke 
meldt ud, men det ser ikke ud til at blive inden for det næste års 
tid. For at holde ASG uden for administration af fibernettet på Askø, 
er der behov for at oprette en ”bredbåndsforening”, hvilket tidligere 
formand Bent Hansen er ved at tage det bløde aftræk til. Info her-
om vil tilgå via www.askoe-nyt.dk (se også side 14 i dette blad).   
 
Alt det andet 
Nu har jeg nævnt nogle af de fokuspunkter, som her og nu kræver 
vores opmærksomhed, men det betyder jo ikke, at vi ikke har øje 
for eller tid til andet. Selv på Askø er det en dynamisk verden vi 
lever i, og vi tager de udfordringer og opgaver, som kommer. Hvis I 
som medlemmer har gode idéer til hvordan ASG kan udvikle sig 
fremover, så er vi som bestyrelse klar til at tage udfordringen op. 
Med udsigt til snarligt solhverv og derved lysere tid i horisonten, 
ønskes I alle en rigtig god jul og godt nytår.  
 
Per Skov Madsen 
Formand 
 
 

Fra generalforsamlingen: 

Ny og tidligere formand 

Foto: Finn Bye Andersen 
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Referat fra generalforsamlingen  
Askø Strandvig Grundejerforening  
fredag d. 25. oktober 2013 kl. 19.30 
Sted: Askø Medborgerhus/Gl. Skole 
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Valg af dirigent 
 
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
Pkt. 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af be-
styrelse og revisorer. 
Pkt. 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af be-
styrelse og revisorer. 
 
Pkt. 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. 
 
Pkt. 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse 
af kontingent. 
Pkt. 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse 
af vandafgifter. 
Pkt. 5c. 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 
måned. 
 
Pkt. 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Pkt. 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen. 
 
Pkt. 7a. Valg af bilagskontrollant. 
Pkt. 7b. Valg af suppleant for bilagssuppleant 
 
Pkt. 8. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

 

******************** 
ad 1 Valg af dirigent. 
Erik Frydendal Larssen blev valgt til dirigent. 
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2 stemmetællere blev valgt. Liste for optælling af stemmeberettiget 
blev noteret. 32 hhv. 33 repræsentanter for grundejerne og vand-
værk var mødt op. 
Dagsordenen for generalforsamlingen blev derefter godkendt efter 
en heftig debat vedrørende et rettidigt indsendt forslag fra Ole 
Steen Sørensen (AS 72), som ikke var tilgået medlemmerne inden 
generalforsamlingen. 
Formanden beklagede den manglende orientering og tog kritikken 
til efterretning. Ole Steen Sørensens forslag var sat på dagsordenen 
og vil blive behandlet på generalforsamlingen.  
Herefter fik formanden Bent Hansen ordet til pkt. 2. 
 
ad 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Da beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Bent H. kun de me-
re væsentlige punkter. Bent Hansen meddelte, at grundet sin flyt-
ning til Konemadevej, var dette den sidste generalforsamling for 
hans vedkommende i ASG. 
 
Efter bestyrelsens beretning var der følgende kommentarer: 
As 134 - J. Larsen foreslog, at man satte kontingentet ned med 
500 kr. pr. år de næste 3 år. Udgifterne skal så fremover betales af 
de enkelte parceller. Bent H. svarede, at det var OK med besparel-
sesforslag og efterlyste derfor forslag til bestyrelsen. 
AS 61 – Egon Hansen spurgte om styringen til råvandspumpen 
kunne være trådløs. Knud-Erik (K-E) svarede, at omlægningen af 
boringer kun omhandler stærkstrømskabler. 
AS 72 – Ole S. Sørensen stillede spørgsmål til renseanlæggets kva-
litet. Bent H. svarede, at der senere ville blive lejlighed til at drøfte 
dette. K-E gennemgik på en overhead analyserapporterne, som var 
udført i nøje overensstemmelse med Lolland Kommunes ansvarlige 
Per Genge. 
AS 54 – Jørn Egvang spurgte til, hvilke foranstaltninger der var 
foretaget for at lede overfladevandet væk og hvor mange tilbage-
meldinger, der var kommet. Bent H. svarede at hos dem, hvor fri-
sten var overskredet, var det muligt at blokere for kloakafløb. 
AS 72 – Ole S. Sørensen foreslog, at man politianmeldte de pågæl-
dende, som ikke havde rettet sig efter anvisningerne. 
AS 202 – J. Bach beklagede sig over dræn på nabogrund samt be-
voksning. 
Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til afstemning. 
Beretningen blev godkendt med 2 stemmer imod. 
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ad 3a Aflæggelse af foreningens regnskab. 
K-E gennemgik regnskabet punkt for punkt. 
AS 202 – ønskede oplysninger om hæftelse på lån optaget af for-
eningen.- Svar: alle hæfter. 
AS 134 – J. Larsen mente ikke, at man hæfter for dem, der ikke 
betaler. Dirigenten svarede, at alle medlemmer hæfter for forenin-
gens lån, og eventuelt via regnskabet kan komme til at dække for 
medlemmer, der ikke kan betale.  
De af medlemmerne, 
der har betalt bidraget til renseanlægget kontant (ca. 6000 kr.), 
betaler ikke noget af de i regnskabet opførte renteudgifter. Disse 
betales af alle, der indgik i betalingsordningen. 
Dirigenten satte regnskabet under afstemning. 
Regnskabet for Askø Grundejerforening blev godkendt med 
1 stemme imod. 
 
ad 3b Aflæggelse af vandværkets regnskab. 
K-E gennemgik regnskabet. 
AS 202 – Hvad anvendes målerleje til – K-E: til udskiftning af må-
lere. K-E forklarede ligeledes, hvad udgiften til stophaner omhand-
ler. 
AS 243 – Erik Frydendahl Larssen spurgte om, hvad overskuddet 
fra sidste og forrige år skulle bruges til? K-E svarede, at pengene 
skal anvendes til nyt tårn på vandværket, der skal renoveres. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
ad.4 Behandling af rettidigt indsendte forslag. 
Herunder det af Ole Steen Sørensens AS 72 rettidige fremsendte 
forslag angående renseanlæggets drift. Da forslaget ikke var til-
sendt medlemmerne beskrives det her. 
Forslag: Med det formål at kvalitetssikre grundejerforeningens 
investering i renseanlægget i år 2011 foreslår jeg, at dette emne 
tages op som et fast punkt hvert år på generalforsamlingen, subsi-
diært detaljeret indgår i formandens beretning. 
Ole S. beskriver efterfølgende en række punkter, som en sådan 
rapport bør indeholde. 
 
Som første punkt satte dirigenten bestyrelsens 3 forslag under be-
handling. 
Forslag 1 - Legeplads: Per Skov Maden (PSM), AS 163 gennem-
gik forslaget. 
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En livlig debat fandt sted. 
AS 72: Det skal undersøges, om der må være reklamer.  
AS 54 : Er der tilsagn? PSM: Nej. 
AS 260: Hvor mange reklamer? PSM: 3 stk. 
PSM: Der skal udarbejdes et konkret oplæg med pris og placering. 
AS 202: Der mangler legemuligheder på sydstranden.  
AS 64: Ønsker at kende udgiften. 
AS 134: Det er godt med flere penge. 
AS 163: Lone S.M. ønskede etablering af legeplads nu. 
AS 134: Man kan ikke pålægge foreningen flere udgifter. Det kræ-
ver et flertal. 
Efter disse bemærkninger til forslaget konkluderede dirigenten føl-
gende: 
Legepladsen kan etableres, hvis det er sikret, at det i hele aftalepe-
rioden er uden udgift for foreningen. Hvis etablering og vedligehold 
vil/kan medføre udgifter for foreningen, skal det fremlægges på en 
generalforsamling og godkendes med kvalificeret flertal ifølge ved-
tægterne. 
Denne konklusion blev vedtaget med 28 stemmer for, 3 
imod, 1 undlod. 
 
Forslag 2 – Overdækket bålplads/grillplads: 
PSM gennemgik oplægget. 
Flere mente, at man bør kende etableringsomkostningen. 
Konklusion: Muligheder, placering og pris bør undersøges inden 
endelig vedtagelse. 
Denne konklusion blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 3 – ASG's deltagelse i koordinering på Askø-Lilleø: 
Bent H. redegjorde for forslaget og forestillede sig en event-
kalender på nettet, der orienterede tværgående om foreningernes 
virke. Bent H. stiller sig gerne til rådighed som koordinator. 
AS 134, Sally fortalte om de fælles problemer, der ligger i tilrette-
læggelse af diverse arrangementer. Gjorde endvidere opmærksom 
på, at fritidsboliger på Askø-Lilleø uden for ASG ikke er med i nogen 
foreningsstruktur. 
AS 202 – Kan der gøres noget ved muligheden for bestilling af 
færge om søndagen? Det er et stort problem. 
AS 134: J. Larsen foreslår Bent H. som koordinator. 
Forslaget blev vedtaget. 
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Forslag fra Ole S. Sørensen, AS 72 - Renseanlæggets drift: 
Efter at have fortalt om sin fortid på Askø igennem 40 år som nabo 
til renseanlægget, gik Ole S. over til at fortælle om en redegørelse 
fra kommunen med indskærpelser. Ole mente, at man burde kom-
me kommunen mere i møde med hensyn til tilsyn og kontrol. Ole 
mener, at kontrollen ikke er grundig nok. Bl.a. udtages der ikke 
prøver om vinteren. Endvidere kritiserede Ole S. den nye bygning i 
tilknytning til renseanlægget. Han mener ikke, at der bør opbevares 
kemikalier i den bygning, da renseanlægget ikke skal/bør 
benytte kemikalier. 
AS 163 - PSM: Mener du, at renseanlægget ikke bliver passet or-
dentlig? ASG har aftaler i gang om pasning. 
Bent H. oplyste, at kemikalierne står i beredskab, hvis noget skulle 
gå galt. Disse kemikalier må ikke opbevares samme sted som den 
tekniske installation. 
AS 163 – Lone S.: Hvad er det, vi skal tage stilling til? 
AS 72 – Ole S. forklarede sit synspunkt med hensyn til kontrol og 
tilsyn af renseanlægget og årsagen til, at han selv går til tilsyns-
myndigheden. 
AS 163 – Lone: Mener du, vi skal ud og købe kompetence til pas-
ning af anlægget. Og spørger, hvorfor Ole ikke selv tilbyder sig? 
Hertil svarer Ole S., at det har han ikke viden nok til. 
Dirigenten oplyste, at ASG har taget aktion i sagen med mulighed 
for support. 
AS 134 – J. Larsen mener, vi er ført bag lyset af ASG og den råd-
givende ingeniør. 
AS 54 – J. Egvang: Hvorfor skal Ole melde tilbage og til hvem? 
Vi har tillid til ASG og er utryg ved, at Ole S. tager sagen i egen 
hånd og gør indsigelse. 
Mener, at kasserer K-E er under kraftig kritik fra Oles side. 
AS 243 Erik Frydendal udtrykker stor tillid til ASG samt K-E's ar-
bejdsindsats. 
K-E oplyser, at Per Genge over for ham har beklaget sin kritik. 
Ole begrunder igen sin kritik med, at ASG evt. kan få bøder. 
Herefter trak Ole S. Sørensen sit forslag. 
 
ad 5a Behandling af foreningens budget, herunder fastsæt-
telse af kontingent. 
Budgetforslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. Kontin-
gentet for 2013/2014 er således: 2425 kr. for grundejere med hus 
på grunden og 3075 kr. for grundejere uden hus på grunden 
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(fast afgift på vand). Kontingent er inkl. 100 kr. til butiksforenin-
gen. 
 
ad.5b Behandling af vandværkets budget, herunder fastsæt-
telse af vandafgifter. 
AS 202: Ønskede oplyst, hvad udgiften til transport går til? K-E 
svarede, at transport er kørepenge. 
K-E pointerede, at udgift til frostsprængte vandmålere påhviler den 
enkelte grundejer. 
Dækslet på målerbrønd skal være på for at sikre mod frostspræng-
ning. 
Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Kontingent 
uændret. 
 
ad.5c Fastsættelse af gebyrer ved manglende selvaflæsning 
af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskri-
velse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvi-
dere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udebli-
velse af betaling ud over 1 måned. 
K-E oplyste, at beløbet for de grundejere, der afdrager ved lån på 
renseanlæg, er 770 kr. inkl. rentetillæg. 
Takster for overstående blev enstemmigt vedtaget. 
 
AS 135 – Elly foreslog, at frem for lange oplæsninger af budgetter, 
som jo er fremsendt materiale, gik direkte over til spørgsmål til 
budgettet? - Ellys forslag blev positivt modtaget af forsamlingen og 
taget til efterretning af bestyrelsen. 
 
Derefter var der en kort pause. 
 
ad.6a Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsens forslag blev sat under afstemning 
Per Skov Madsen, AS 163 blev valgt som ny formand for ASG frem 
til 2015. 
Peter Røntved Andersen, AS 206 blev genvalgt (Næstformand). 
Niels Frank Petersen, AS 140 blev genvalgt (Bestyrelsesmedlem). 
Annika Funch Bondehøj, AS 139 blev valgt (Nyvalg som sekretær). 
 
ad.6b Valg af suppleanter for bestyrelsen. 
Inger-Lise Pedersen, AS 237 blev genvalgt 
Erik Dalhoff, AS 129 blev valgt (Nyvalg). 
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ad.7a Valg af bilagskontrollant. 
Anker Madsen AS 258 blev valgt. 
 
ad.7b Valg af suppleant for bilagskontrollant 
Helge Grunnet-Lauridsen AS 160 blev valgt. 
 
Herefter overrakte Bent H. nøgler til den nyvalgte formand Per 
Skov Madsen ved en kort ceremoni. 
 
ad.8 Eventuelt. 
AS 142: Jørgen Færgegaard takkede bestyrelsen for godt udført 
arbejdet i løbet af året og roste oprydningen ved renseanlægget. 
 
Bent H. benyttede lejligheden til at fortælle om fiberbredbånd på 
Askø. Fibernettet, der bliver lagt ned sammen med nye stærk-
strømskabler af SEAS-NVE, er uden udgift for ASG. Terminen for 
nedlægningen er 3 mdr. fra start alt efter vintervejret. 
Nyt søkabel bliver lagt ned i 2014 fra Lolland til havnen på Askø 
som en ringforbindelse. 
Man regner med en idriftsættelse i efteråret 2014 alt efter vejrlig. 
Der skal etableres en bredbåndsforening på Askø-Lilleø. 
Bent har sendt en ansøgning til en fond om 75.000 kr. til etablering 
af teknikskab. 
 
AS 202: Skal vi slæbe vores affaldssæk ned til stamvejen ? - Ja 
det skal vi. Bent H. uddybede aftalen mellem den enkelte grundejer 
og Refa om affaldstømning. Fra 1. nov. og frem til 1.april har ASG 
en aftale om, at Refa ikke kører på stikvejene for at skåne dem 
mest muligt. 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling med at byde de 
nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og takkede Bent Han-
sen for den store arbejdsindsats, han havde ydet for Askø Strand-
vig grundejerforening. 
 
Mødet sluttede kl. 23.00. 
 
Referent: Finn Bye Andersen          Dirigent: Erik Frydendal Larssen 
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Reklamer (se betingelser på www.askø-nyt.dk) 
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Købmand 
 
Her går det godt... Send flere frivillige 
  
2013 har været et begivenhedsrigt år med en lille fremgang i om-
sætningen, sammenlignet med de tidligere år. Vi har lagt os selen 
for at tilfredsstille kundernes ønsker, og det ser ud til at bære frugt. 
Udvalget i butikken er blevet mere målrettet, og vi er glade for at 
se en hyppigere frekvens af alle øens beboere og sommergæster i 
butikken.  Det er hyggeligt, og bliv nu ved med det, så vi alle sam-
men kan blive ved med at have en købmandsbutik på øen. 
  
Når det er sagt, så har butikken dog stadig et stort behov for, at 
du/I kommer forbi og giver en hånd med. I bestyrelsen har vi et 
stort juleønske, som vi hermed sender til jer alle. Kom og hjælp os!  
– Om det er en time i ny og næ, så vil vi tage imod din/jeres hjælp 
med kyshånd.   
  
Her fra Købmandsbutikken skal der lyde et stort og varmt  
Glædelig Jul til jer alle!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er gløgg, kaffe, mv. i Købmandshandlen  
d. 22. december kl. 10-12. 

Alle er velkomne! 

Åbningstider 
for julen: Se 

vedlagte løsark 

Flot 

teg-

ning af 

Askø 

Havn. 

Men 

hvem 

har 

tegnet 

dette? 

Kan 

læserne 

hjælpe? 

Venligst 
udlånt 
af Finn 
Bye 
Ander-
sen 
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Meddelelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bredbånd på Askø/Lilleø - af Bent Hansen 
 

Som bekendt er gravearbejdet og 
forberedelserne i fuld gang til bred-
bånd på Askø/Lilleø. Indsatsen har 
givet efterklang, bl.a. på forsiden og 
side 13 i Folketidende den 30/10 
2013, hvor det hed: ”Planerne om 
fibernet på Askø glæder formanden 
for Sammenslutningen af Danske 
Småøer, Dorthe Winther. - Jeg er 
ikke i tvivl om, at det vil betyde rig-
tig meget for Askø, både når det 
gælder bosætningsmæssigt, for 
kommende erhverv og for tiltræk-

Købmandsforeningen invite-
rer på gule ærter lørdag d. 

22. februar 2014 kl. 

18.00. Nærmere informati-
on kan fås ved at henvende 
sig i butikken eller på askoe-
koebmand.dk 

Der er generalforsamling i 
Askø/Lilleø Beboerforening 
d. 14. februar 2014  

kl. 19.15 i Beboerhu-
set/Askø Gl. Skole.  

Husk at renovation kun 
afhentes på stamvejene 
frem til 1. april 2014 - så 
stil skraldespanden op på 
stamvejen, hvis du skal 
have hentet skrald. 

Husk at nuværende færgeplan 
udløber d. 14. december 2013 - 
se mere på lollandfaergefart.dk 
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ningen af turister.” Hun sagde endvidere: ”Det er en fantastisk mu-
lighed, som de skal tage imod med kyshånd. Fibernet er noget, 
som alle landets småøer ønsker sig.” 
 
I løbet af vinteren/foråret vil der blive taget initiativ til at etablere 
en bredbåndsforening for Askø/Lilleø. Interesserede kan helt ufor-
pligtende tilmelde sig en mailliste for at modtage nyheder, gerne 
med angivelse af Askø/Lilleø adresse. Tilmelding til maillisten kan 
ske til: bent.hansen@mail.tele.dk  
 
 
 
Koordinering af aktiviteter på Askø/Lilleø - af Bent Hansen 
 

På generalforsamlingen 
blev jeg opfordret til prøve 
at etablere en koordinering 
og et udvidet samarbejde 
mellem foreningerne på 
Askø/Lilleø. Initiativet er 
blevet godt modtaget af 
alle, og der er derfor op-
rettet en hjemmeside:  
 

http://bricksite.com/askoekoordinering, som indeholder NYHEDER 
af fælles interesse, samt alle kendte fælles AKTIVITETER, igang-
værende PROJEKTER samt ANSØGNINGER om til-
skud/finansiering af projekterne. Der er også mulighed for at se og 
deltage i en åben DIALOG om forhold der er 
relevant for koordineringen. 
 
Hjemmesiden indeholder endvidere en fælles 
KALENDER der indeholder alle kendte aktivi-
teter foreløbig frem til august 2014. Der kan 
linkes til kalenderen fra de enkelte foreninger-
nes hjemmesider med dette ikon der er gen-
kendeligt - og ens hos alle. 
 
 
 
 

Fritidshuse UDEN for sommerhusområdet 
For at kunne kommunikere hurtigere og enklere med fritidshus-
ejerne uden for sommerhusområdet, vil vi gerne etablere en liste 
med mailadresser. Så send en mail med jeres adresse på 
Askø/Lilleø til bent.hansen@mail.tele.dk, hvis I ønsker at modta-
ge information, der er relevant for jer. 
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Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af 
Finn Bye Andersen 
 

Lørdag d. 26. okt. afholdt Askø Sejlklub standerstrygning. 
Det blev atter en hyggelig dag med godt samvær og i godt vejr. 
Som afslutning på sejlersæsonen var sejlklubben vært med gule 
ærter med grisehaler, medister, fersk og røget magert kød samt øl 
og snaps. Vi var ca. 30 personer til stede. 
De gule ærter var tillavet af "Skovpetter" og fru Grethe fra Lilleø 
Vi siger tak for dejlig mad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor et billede fra den påbegyndte dræning på Askø. 
Gravearbejdet er påbegyndt i uge 43 og gravearbejdet er startet fra  
sydstranden og op igennem "Kærlighedsstien". 

Ovenfor: Nye el-kabler samt 
fibernet bliver etableret på 
Askø. 


