
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MMaarrttss  22001144  

  

DDDEEETTT   EEERRR   IIIKKKKKKEEE   TTTIIILLL   AAATTT   SSSEEE   DDDEEETTT,,,      
HHHVVVIIISSS   MMMAAANNN   IIIKKKKKKEEE   LLLIIIGGGEEE   VVVEEEDDD   DDDEEETTT,,,      
MMMEEENNN.........    

Nu vågner Askø og Lilleø op fra vinterdvalen, og en mas-
se aktiviteter begynder allerede at dukke frem: 

• 26. april: Generalforsamling, købmandsforeningen 
• 10. maj: Generalforsamling, butiksforeningen 
• 17. maj: Standerhejsning i sejlklubben 
• 31. maj: Apple Flower Festival på Lilleø 
• 14. juni: Arbejdsdag: Giv os to timer, så vi sammen kan 

gøre en forskel! 
• 28. juni: Turismens dag 

Fotos: Annika F. Bondehøj 
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Tjek det nye  

www.askø-
nyt.dk  

ud! 

 

Formand   
 Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk 
Næstformand   
 Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com 
 Kontakt vedr. dræn   
 Foreningens repræsentant i Digelag 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels Petersen 6015 9557 l.n.havdrup@gmail.com 
 Annika Funch Bondehøj 2515 8884 funch-bondehoej@mail.dk 
Suppleanter   
 Inger-Lise Petersen 2482 7848 ingerlise1949@hotmail.com 
 Erik Dalhoff  fam.dalhoff@hotmail.com 
Øvrige   
 Erik Frydendal Larssen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
    
Ansvarshavende redaktør   
 Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline for næste blad er d. 1. juni 2014 

Denne gang kan du læse om... 
 
en nydesignet hjemmeside med konkur-
rence, geocaching, Turismens Dag, Ar-
bejdsdag, festudvalg søges, ø-hop i 
Ironman-stil samt et opråb om regnvand i 
kloakkerne. 
Bemærk at der er kommet en ny email-
adresse. Fremover kan redaktør / web-
master kontaktes på info@askoe-nyt.dk.  
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: info@askoe-nyt.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Siden sidst 
 
Foråret banker på døren 
Vanen tro er vinteren nu afløst af foråret.  
I år er det kommet noget tidligere end normalt, men det er vi 
sommerhusejere jo kun glade for, da det forlænger sæsonen på 
”vores” dejlige ø.   
Allerede nu pibler det op af jorden i takt med, at dagene bliver læn-
gere og længere. Med den fart det har på nu, kan man kun spørge 
sig selv, om det mon fortsætter, så det bliver en sæson, som vi alle 
vil tænke tilbage på. 
 
Regnvand i kloakken 
Den milde vinter har dog medført både godt og ondt, og et af de 
mere kedelige resultater er mere nedbør end normalt.  
De større mængder regn har medført problemer i rensningsanlæg-
get, som næsten konstant har modtaget for store mængder spilde-
vand, og derfra kan konkluderes, at der stadig er mange grundeje-
re, som ikke har fået bragt forholdene i orden.  
 
Derfor vil ulovlige installationer igen få bestyrelsens opmærksom-
hed de næste måneder, hvor et nyindkøbt kloakkamera vil hjælpe 
med undersøgelserne. 
 
Da det er i vores alles interesse, at rensningsanlægget fungerer 
korrekt, vil jeg henstille til, at I atter kontrollerer de enkelte instal-
lationer og får bragt uregelmæssigheder i orden. 
Læs mere på side 5. 
 
Legeplads 
På generalforsamlingen blev en reklamefinansieret legeplads samt 
en grillhytte på Nordstranden nedstemt, da jeg ikke kunne garante-
re, at de ikke ville påføre grundejerne ekstra udgifter. 
 
Da jeg er af den opfattelse, at der mangler aktivitetsmuligheder for 
såvel børn som voksne, har jeg taget initiativ til, at få opført disse 
ved at søge fondsmidler. Hvis hele projektet går igennem, vil der 
ikke blot komme legeplads og grillhytte, men også aktivitetsbane, 
ekstra ”digetrappe” med slæbested til joller samt måske en ”lagu-
ne” som vil forbedre strand- og badeforholdene.  
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Det er store ambitioner erkender jeg, og det hele kan da også blive 
skudt i sænk, da området ligger inden for strandbeskyttelseszonen, 
hvorfor der skal søges dispensation. Jeg vil løbende holde jer orien-
teret herom på vores hjemmeside.  
 
Færgedriften 
Som nogle måske har erfaret, står vores livsnerve til øen igen for 
skud.  
Jeg har deltaget i to workshops sammen med fastboende fra alle 
øer, færgepersonale, kommune samt politikere, og hvor konsulent-
firmaet Cowi har lavet undersøgelsen.  
 
Dagsordenen bliver italesat som ”effektivisering af færgedriften”, 
men når alt kommer til alt, bliver det nok mere til besparelser, men 
det kommer de ikke til at gennemføre uden kamp. Modstanden her-
for er massiv fra såvel et samlet Askø/Lilleø som fra Fejø og Femø.  
 
Alle nyheder omkring udviklingen i færgedriften vil også blive opda-
teret på vores flotte nydesignede hjemmeside. 
 
Godt forår og forsommer til alle ☺ 
 
Per Skov Madsen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordstranden, februar 2014.  
Foto: Annika F. Bondehøj 
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Regnvand i rensningsanlæg! 
 

Den er igen helt gal med vores 
rensningsanlæg. Vi har et tilløb af regnvand som aldrig før.  
 
Vi pumper cirka - hold nu fast - 14.000 m3 for meget vand ud af 
rensningsanlægget pr. år! Dette koster ekstra mange penge i 
strøm, og ekstra meget arbejde - foruden at det ødelægger biologi-
en i rensningsanlægget.  
For interesserede: Det eksakte regnestykke kan ses på www.askoe-
nyt.dk/kloak 
 
Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at der er grundejere, der stadig 
har ulovlige tilslutninger til deres kloak på trods af, at dette emne 
også var op for et år siden i AskøNyt, hvorefter utallige grundejere 
oplevede at blive kontaktet omkring deres kloaktilslutning. 
 
Rensningsanlægget har derfor indkøbt et kloakkamera, der vil 
blive brugt flittigt i den kommende tid. Der vil blive åbnet dæksler 
på alle grunde igen i det kommende år. Hvis vi her finder ulovlige 
installationer, kan det blive rigtig dyrt for grundejeren (der pågår i 
øjeblikket en undersøgelse af, om Lolland kommune vil gå med i 
projektet og udstede dagbøder pga. ulovlige installationer).  
De steder hvor grundejeren nægter os adgang, graver vi en brønd 
ned på stikledningen, selvfølgelig for grundejerens regning.  
 
Det er kedeligt, at vi skal tage dette skridt, men vi skal disse 
vandmængder til livs. Vi har skrevet ud om det flere gange til de 
berørte, men kun et fåtal har reageret på det.  
 
De grundejere, der tidligere har fået påvist ulovlige installationer, 
men som har dokumenteret, at det er bragt det i orden, vil selvføl-
gelig ikke blive berørt af ovenstående. De grundejere, som ikke har 
lovliggjort deres installationer på trods af anvisninger, kan med 
fordel allerede nu gøre det, inden det bliver fordyret af ovenståen-
de. 
  
Er du i tvivl om du har en ulovlig installation, eller har du andre 
spørgsmål? Så kontakt kasserer Knud-Erik Jensen. 
 
Venlig hilsen bestyrelsen, Askø Strandvig Grundejerforening 

Opråb fra 
bestyrelsen! 
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Konkurrence! - af redaktør og webmaster Annika F. Bondehøj 
 
�� www.askoe-nyt.dk/www.askø-nyt.dk har fået nyt liv �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette fejrer vi med en frisk konkurrence! 
 
Gå ind på vores hjemmeside, og find denne rose: 
Skriv derefter en mail til info@askoe-nyt.dk med 
angivelse af på hvilken side du fandt rosen, dit 
navn og din hjemadresse. Husk at skrive KON-
KURRENCE i emnefeltet.  
Så er du måske den heldige vinder af et gavekort til Askø Køb-
mandshandel på 200 kr., der bliver sendt hjem til dig. 
Konkurrencen slutter d. 15. april 2014. Vinderen får direkte svar*.  
 
Den nye hjemmeside indeholder flere emner end tidligere. Bl.a. er 
der nu mulighed for at indrapportere målerstand via en elektronisk 
blanket, ligesom vi skriver om de projekter, der er i gang i grund-
ejerforeningens regi, bl.a. Projekt Legeplads. 
 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret, og ligesom med AskøNyt er 
læserne mere end velkomne til at komme med input.   
 
*Bestyrelsen for Askø Strandvig Grundejerforening og familie kan ikke deltage, 

ligesom lykkens gudinde er fuldstændig upartisk. 
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Skattejagt på Askø og Lilleø ...  
  
Artiklens overskrift fanger sikkert dit øje,  
for hvem har ikke lyst til at blive skattejæger 
lidt i stil med Indiana Jones? Det er nemmere 
end du tror, for efterhånden har de fleste ad- 
gang til både internettet og GPS-modtagere 
som f.eks. den i bilen eller mobiltelefonen.  
Og så er du godt på vej til at kunne gå på  
GPS-skattejagt også kaldet GEOCACHING.  
  
Geocaching er efterhånden en verdensomspændende fritidsaktivi-
tet, hvor du både kan deltage aktivt med at gemme skatte, som 
andre skal finde ... eller kun søge efter skatte. Det er ikke nødven-
digvis selve skatten som er målet. Men også selve skattejagten 
som kan være spændende og udfordrende. Sporten består i, at en 
person gemmer en cache (skat) et sted og offentliggør koordinater 
og beskrivelse af stedet på www.geocaching.com. Skatten er typisk 
en vejrbestandig lille beholder som eksempelvis en plasticbøt-
te, som indeholder en blyant, en logbog og forskellige "gaver" af 
typisk ingen eller ringe værdi. 
 
Idéen er, at man skal finde cachen, skrive i logbogen, tage nogle af 
tingene og lægge nogle andre. Man kan logge sit besøg på websi-
tet, så udlæggeren og andre interesserede kan se, man har været 
der. Det skal helst ikke være for nemt, og der kan både indgå gå-
der og andre opgaver i at nå frem til skatten. Husk dog at passe på 
naturen og respektere den private ejendomsret. 
  
En søgning på internettet afslører, at flere allerede har været godt i 
gang på Askø og Lilleø. Aktiviteten kan anbefales for alle med blot 
en smule eventyrlyst unge som gamle og gerne som en familieakti-
vitet. Og jo flere som aktivt deltager, jo mere spændende bliver 
det. Nogle deltagere er meget kreative, når de beskriver, hvordan 
man skal gøre for at finde netop deres skat. Prøv den nye aktivitet 
allerede næste gang familien er på øerne ... og husk, at du også 
selv kan bidrage med nye spændende skattejagter. 
  
Held og lykke med jagten ... 
  
Erik, Askø Strandvig 129.  

Billede:  

www.geo- 
hunden.dk 

 8 

Koordinering af aktiviteter på Askø/Lilleø 
Alle foreninger på 
Askø/Lilleø har nu givet 
tilsagn om at bakke op om 
koordinering af øernes 
aktiviteter. Der er oprettet 
en hjemmeside: 
http://bricksite.com/askoe
koordinering 
som indeholder NYHEDER 
af fælles interesse, samt 

alle kendte AKTIVITETER af fælles interesse, igangværende PRO-
JEKTER samt ANSØGNINGER om tilskud/finansiering af projek-
terne. 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 KA-
LENDER der indeholder alle kendte aktiviteter fore-
løbig frem til august 2014. Der kan også linkes til 
kalenderen fra de enkelte foreningernes hjemmesi-
der med et ikon der er genkendeligt - og ens hos 
alle. 
 

Der er endvidere oprettet en side for øernes aktiviteter på 
Facebook: Askø/Lilleø Aktiviteter, hvor man kan holde 
sig orienteret om nye begivenheder hvis man ”synes om” 

denne side. 
 
Bent Hansen 
 
 

Kirkevigens historie 
 
På http://www.dettabteland.dk/lollandfalstermoen/ 
kirkevig.pdf kan du læse seks sider om Kirkevigen; den jord som 
Askø Strandvig Grundejerforenings fritidshuse ligger på. Den har en 
stormomsust historie, der er værd at læse.  
 
Uddrag:  

"Parcellerne i >>Askø Strandvig<<, som sommerhusbyen blev 
navngivet, gik som varmt brød i 1967 til priser på 5000-8000 
kr. stykket (43.000-68.800 kr. i 2012-værdi)." 
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Generalforsamling i Butiksforeningen 
 
Butiksforeningen Askø 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen  
lørdag den 10. maj 2014 kl. 11:00 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af revisorer. 
9. Valg af revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden Jørgen Gosmer i hænde senest 21 dage før generalfor-
samlingen. 
 
Bestyrelsen 

Askø Containerplads 
Sundsørevej 1, Askø 
4930 Maribo 
 
Åbningstider 2014: 
Indtil 31. marts: 1. lørdag i hver måned kl. 10.00-13.00. 
1. april-31. oktober: Onsdag kl. 15.00-17.00 samt lørdag kl. 14-17. 
 
Askø Containerplads har åbent påskelørdag og pinselørdag kl. 10.00-
13.00.  
Alle andre helligdage i løbet af foråret er der lukket. 
 
Husk at farligt affald såsom kemikalier, maling, mv. ikke modtages her 
- der henvises til Maribo Genbrugsplads, Skibevej 4, 4930 Maribo. 
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Købmanden 
 

ANDELSFORENINGEN ASKØ KØBMANDSHANDEL byder alle 
velkommen til foråret, som forhåbentlig bliver varmt og godt. 
  
Mht. åbningstider er vi desværre nødt til at indskrænke lidt pga. 
manglende arbejdskraft.  
Er der frivillige som melder sig, vil vi naturligvis udvide åbningsti-
derne i højtiderne.  
Sker der ændringer, vil de være at finde på vores hjemmeside 
askoe-koebmand.dk.  
  
HUSK generalforsamlingen d. 26. april 2014 kl. 11 på skolen. 
Der vil blive serveret sandwich, øl og vand. 
  
HUSK også fællesspisningen om aftenen.  
Se mere herom senere på hjemmesiden askoe-koebmand.dk 
  
PÅ GENSYN 
  
Mange hilsner 
ANDELSFORENINGEN 
ASKØ KØBMANDS-
HANDEL 
 
 

Sejlads efter særplan! 
 
Der er planlagt dokning af "Femøsund" i uge 18, dvs. særplan-
sejlads på Askø og Femø med M/F "Askø" fra 
 
mandag d. 28. april - og hvis alt går godt - til fredag d. 2. maj, 
begge dage inklusive.  
 
Erik Skude 
Overfartsleder 
 
Se særplan på www.lollandfaergefart.dk 
 
 
 
 

Se åbningstider 
på vedlagte  

løsark 
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M/F Askø 

Beskeder 
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Askø Strandvig Grundejer-
forening bliver 50 år i 
2017. 
I den anledning søges 
medlemmer til et fest-
udvalg med gode idéer, 
som allerede nu kan kom-
me med forslag. Meld dig 
til hos kasserer Knud-Erik 
Jensen på knud-
erik@tdcadsl.dk 

Fra 1. april-30. september skal 
hunde være i snor på stranden, 
også selvom det ikke er skiltet. 
Dette af hensyn til badende gæ-
ster samt vildtlivet.  
Bliver man stoppet af politiet i 
sommerhalvåret uden snor i hun-
den, koster det et bødeforlæg på 
2.000 kr.  
I vinterhalvåret (oktober-marts) 
må du gerne lade din hund gå løs 
på stranden, men kun hvis den er 
under fuldt herredømme, jf. hun-
deloven.  
Kilde: Parcelhusejernes Landsforening, Mit 
Hus og Naturstyrelsen 

Du har sejlet mellem 
Bandholm og Askø et 
utal af gange, men der 
er garanteret noget du 
ikke vidste om færgen. 
Du kan se et 27 minut-
ter langt program om 
vores færge på linket 
www.tv2east.dk/ 

video/2014-01-16/ 

bandholm-askoe 

Vil du vide, hvordan 
du reklamerer? 
Så gå ind på 
http://www.askoe-
nyt.dk/reklamer-i-
askoenyt 
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Turismedag på Askø/Lilleø lørdag 28. juni 
  
På ASKØ-LILLEØ er der afholdt en årlig turismedag de seneste 4 år 
med stor succes.  Og i år - vil vi gøre dagen endnu større og mere 
spektakulær – bl.a. via sponsorater og fondsmidler. Turismeda-
gens formål er at skabe en event, der skaber positiv opmærksom-
hed om øen udadtil, og fællesskab blandt øens faste beboere og 
sommerhusfolk indadtil. Der er også i år gang i planlægningen af en 
række spændende aktiviteter, der fortæller den gode historie om 
Askø-Lilleø. Vi har både kunsthåndværkere, kunstmalere, naturvej-
ledere, brandbil, hesteopdrættere, loppemarked, spændende lokale 
fødevarer, og håber også at kunne fremvise vinmarken, hvor den 
’NOMA’-kendte Lilleøvin kommer fra - og meget mere. Også køb-
manden og kirken vil indgå med særlige aktiviteter denne dag. 
  
Hovedvægten lægges igen på det lokale – men vi har hvert år væ-
ret heldige – oveni - at få mere kendte navne/kunstnere/musikere 
til øen med spændende programmer. Det forventer vi også i år. 
  
Desuden er der foreløbigt tilsagn i år om, at 
den lokale museumsbane kører fra Maribo til 
færgen i Bandholm på dagen. Igen i år er der 
aftalt gratis person- og cykeltransport med 
færgeselskabet på dagen med mulighed for at 
reservere til turen med museumsbanen. 
  

Vi arbejder på at få besøg af marinefartøjet 
ASKØ. Dels er der jo navnesammenfaldet 
som må være sjovt - alene for fartøjets be-
sætning. Dels vil fartøjet ASKØ være en klar 
synliggørelse af det f lotte arbejde, som fri-
villige i Marinehjemmeværnet gør i forbin-
delse med eftersøgninger og søredninger. 

Det sidste kender alle på øen til – vi har set hvor stor en fo rskel, 
det kan gøre, når effektiv søredning indsættes og liv reddes. Det 
giver stor tryghed på øen. 
  
I skrivende stund har vi også fået lovning på naturtraileren fra Lol-
land Kommune, hvor især børn, men alle kan undersøge planter og 
dyr i vandkanten ved badebroen. Der vil være adgang til fiskenet, 
forstørrelsesglas, små akvarier og meget mere. 
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Så inviter familie og venner til at deltage på denne spændende 
dag på Askø/Lilleø. 
  
På arbejdsgruppens vegne 
Lisa Mulvad – tovholder 
 
 

Vandløb / ø-hop / swim’n run mellem øerne  
lørdag 13. september 
  
Askø beboerforening og Askø sejlklub er inviteret med i en arbejds-
gruppe iværksat af kultur og fritid i Lolland Kommune – sammen 
med idémanden Jesper Platz. Formålet er at skabe en event, hvor 
deltagere svømmer fra Kragenæs til øerne i Smålandshavet og lø-
ber over disse evt. i vandkanten. Evt. bliver der også løb over Lind-
holm.  
Det vil være en event, som er den første af sin art i Danmark, men 
er kendt fra udlandet bl.a. Sverige. Og løbets karakter vil være i stil 
med iron-man og lignende.   
Deltagerne forventes at komme fra både Danmark, Sverige og øv-
rige udland. Der vil være plads til ca. 150 deltagere. I forbindelse 
med eventen vil der deltage minimum 30 følgebåde, samaritter og 
evt. akutgrupper fra øerne vedr. sikkerhed. Eventens formål er at 
skabe turistmæssig fokus på Lolland-Falster og øerne og en idræts-
mæssig udfordring for deltagerne. 
  
Løbet vil have start og slut i Kragenæs.  
  
Sally Møller Hansen og Lisa Mulvad 
 

Shelters på Askø/Lilleø 
  
Askø/Lilleøs beboerforening er sammen med Femø og foreninger fra 
Kragenæs deltagere i PROJEKT SHELTERS sammen med Fejø. Det 
er Fejø Beboerforening, som har søgt og fået en bevilling på 
255.250 kr. fra Friluftsrådet.  
Det er planen, at der kan opstilles 3 shelters på Askø/Lilleø og pla-
cering er under udarbejdelse. De shelters der er tale om, vil komme 
i samlesæt og opstilles af et arbejdssjak bestående af deltagere fra 
øerne og Kragenæs, som tager rundt og foretager opstilling m.m. 
efter aftale. 
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Der er i alt bevilget 15 shelters, bænkesæt og bålplads + lidt re-
klame for øerne. Shelters er tænkt til det stigende antal kajakker, 
der kommer i området. Desuden er shelters tænkt til cykel- og 
vandreturister. Når placering er fundet til alle shelters vil Fejøfore-
ningen søge om tilladelser via naturstyrelsen i forhold til bl.a. 
strandbyggelinie. 
  
Sally Møller Hansen og Lisa Mulvad 
 
 

Bredbånd på Askø/Lilleø –  
forberedelse af Bredbåndsforening 
 

Gravearbejdet og forberedelserne på 
Askø til bredbåndet er desværre blevet 
forsinket af ”Bodil”, men vil være klar i 
løbet af foråret.  
Hvornår det nye sø-kabel er lagt, og 
bredbåndet kan etableres, er endnu ikke 
endelig planlagt, men sidste halvdel af 
2014 er fortsat sandsynligt.  
 
På vegne af en bredbåndsforening under 
etablering har jeg søgt ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter om tilskud til indkøb og etablering af et tek-
nikskab, og der er givet tilsagn om kr. 75.000 + moms.  
Askø Vandværk stiller vederlagsfrit plads til rådighed til dette skab.  
 
En arbejdsgruppe begynder i foråret at forberede en bredbåndsfor-
ening. Arbejdsgruppen består af: Sally M. Hansen, Erik Frydendal, 
Finn Bye Andersen, Anker Madsen, Bjarne Askens og undertegnede. 
 
Når gruppen har udarbejdet et oplæg vil vi indkalde til et 
møde via mail og opslag. 
 
Det er derfor vigtigt, helt uforpligtende, fortsat at tilmelde sig mail-
listen for at modtage nyheder vedrørende Bredbånd, med angivelse 
af Askø/Lilleø adresse.  
 
Tilmelding til maillisten kan ske til: bent.hansen@mail.tele.dk  
 
Bent Hansen 
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Igen i år er der Arbejdsdag i Grundejerforeningen 
 
Har du bemærket, at græsset på området bliver slået om somme-
ren, at ukrudtet bliver renset omkring vandværk og rensningsan-
læg, og at badebro og bænke altid er nymalede? Det kan vi til dels 
takke et par flittige bestyrelsesmedlemmer for, men også de men-
nesker, der hvert år dukker op og giver to timer til en fælles sag... 
 
Vi mødes til Arbejdsdag 

lørdag d. 14. juni 2014 kl. 10.00  
ved badebroen på nordstranden 

Vi starter med en skarp, og går derefter i gang med arbejdet et par 
timer. Bagefter spiser vi vores medbragte mad sammen. Det er 
rigtig hyggeligt for store og små - og man render ikke livet af sig. 
Det hele foregår i god ro og orden, men der er opgaver nok til alle. 
 
Desværre er tendensen, at færre og færre møder op, men området 
har samme størrelse. I 2013 mødte der cirka 12 personer op, hvor 
bestyrelsen udgjorde halvdelen. Dette skal ses i lyset af cirka 250 
grundejere! Hvis ikke flere deltager, ser bestyrelsen sig nødsaget til 
at overveje professionel hjælp udefra med de omkostninger det 
medfører på kontingentet. Vi har jo alle interesse i, at området om-
kring sommerhusene er velholdt, at badebro og bænke er nymale-
de, at ukrudtet på området er renset, og at der er ryddet op, så 
vores børn og børnebørn kan løbe uhindret rundt. Alt vi beder om 
er to timer... 

Så herfra håbes der på et stort 
fremmøde til næste Arbejdsdag - 

det er hyggeligt og sjovt  
Det er også en dejlig måde at 
møde hinanden på - og tager I 
børnene med, har de mulighed for 
at lege med jævnaldrende imens.  

Giv os to timer, så vi sam-
men kan gøre en forskel! 

 

Arbejdsdag 2013 - vi starter med 

en skarp. Foto: Annika F. Bonde-

høj 
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Da stormen Bodil hærgede i december 2013: Det gik hårdt ud over 
Askø havn, mens sommerhusområdet slap nådigt... 
 

 
 

Sally og Jørgens båd rev sig løs og endte 
ved Oreby slot - og bagefter på værft. 
Foto: Sally Møller 

Foto: Sally Møller 

Foto: Sally Møller Foto: Per Thuesen 

Foto: Per Thuesen 

Foto: Per Thuesen 


