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Højvande i Askø havn efter  

stormen "Ole" i februar 2015. 

Fotos: Annika Bondehøj 
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Bestyrelsen 2014-2015 
Formand   
 Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk 
Næstformand   
 Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels F. Petersen 6015 9557 l.n.havdrup@gmail.com 
 Niels B. Petersen 2243 3436 nielsbentpetersen@gmail.com 
Suppleanter   
 Inger-Lise Pedersen 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 2015 

Denne gang kan du læse om... 
 
invitation til fire generalforsamlinger, om 
den kommende turismedag og andre ar-
rangementer på øerne, fibernet og en ny 
app.  
 
Dette er også dit blad. Alt har interesse, 
stort som småt. Så har du et godt billede 
taget på Askø/Lilleø, en god historie eller en 
sjov anekdote - så tøv ikke med at kontakte 
mig! Du er med til at bestemme indholdet ☺ 
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: info@askoe-nyt.dk / web: askoe-nyt.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Siden sidst 
Mens den (forhåbentlig) sidste sne lige nu falder, nærmer foråret 
sig hurtigere end det plejer. Det har været en meget lun vinter, 
hvilket tydeligt ses i vores haver, hvor forårsblomster og træer så 
småt begynder at springe ud før tid. Hvis man har været på Askø i 
løbet af vinteren, har man da også oplevet, hvordan den manglen-
de frost og megen nedbør har udfordret hele området med over-
svømmelser og ødelagte opkørte veje. Dette har bestyrelsen mær-
ket i antallet af henvendelser fra jer grundejere, og I skal vide, at vi 
forsøger på bedste vis at imødekomme jeres henvendelser. 
 
Ødelagte stikveje 
Som nogle har erfaret, er flere af stikvejene ødelagt af den våde 
vinter, samt det omfattende gravearbejde i forbindelse med, at nyt 
el- samt fibernet er installeret. Den manglende reetablering efter 
gravearbejdet er påtalt over for firmaet, og de har lovet at udbedre 
dette til foråret, når det er tørret lidt ind, og atter er muligt at ar-
bejde i uden at ødelægge mere. 
 
Dræn 
Det våde vintervejr har også udfordret vores dræn ud over det 
sædvanlige, og vi har flere gange haft entreprenør tilkaldt, for at 
udbedre akutte skader og andre opståede behov. Da vi nok des-
værre kan forvente lignende vintre fremover, har vi besluttet, at 
tilstanden af dræn og udbygning heraf skal have bestyrelsens eks-
traordinære bevågenhed i den kommende tid, så vi kan følge med 
den globale vejrudvikling. 
 
Overfladevand i kloak 
Bla, bla, bla….  
I må snart være trætte af at høre omkring ulovlige tilslutninger til 
kloak og for meget overfladevand til rensningsanlægget. Ikke desto 
mindre er det stadig et stort problem, og har især været det i den-
ne våde vinter. Som nævnt i tidligere AskøNyt, har bestyrelsen ikke 
de juridiske beføjelser til at forfølge disse ulovligheder, men vi har 
øjnet muligheden for at omgå reglerne på en smart måde, så vi 
fremover får mulighed for at forvalte foreningens interesser i med-
lemmernes ånd. Hvordan dette kan lade sig gøre, håber vi med 
glæde at kunne beskrive i næste AskøNyt. Den metode, som besty-
relsen forventer at gøre brug af, vil vi også forsøge at benytte over-
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for manglende vedligehold beskæring til skel, som mange steder 
ikke er opfyldt. 
 
Fyldte skraldespande (også med naboens affald) 
I vinterhalvåret er fyldte skraldespande ofte et problem, og især for 
nyere sommerhusejere, som ikke helt kender affaldsordningen. Da 
der er handlet mange sommerhuse og grunde i det seneste år, vil 
vi lige bruge nogle få ord på det. 
Manglende (affalds-)tømning i vinterhalvåret er ofte på baggrund af 
aftalen med REFA, som ikke kører på stikvejene i den periode. Den 
aftale er af hensyn til de omtalte våde stikveje, som vil blive fuld-
stændigt ødelagt af de tunge skraldebiler, hvorfor der kun bliver 
tømt på stamvejene. Altså… Hvis man vil have tømt i vinterperio-
den, så skal skraldespanden trækkes op til stamvejen og afhentes 
der igen. Et andet problem, som flere grundejere har oplevet, er 
andres affald i sin skraldespand. Det er møgærgerligt at ankomme 
til en planlagt god weekend og så erfare, at skraldespanden er fyldt 
op med andres affald. Det er simpelthen dårlig stil og mangel på 
respekt for hinanden, at dette opleves gang på gang. Hvis man ikke 
har plads nok til sit affald, er naboens skraldespand IKKE løsningen, 
og slet ikke i vinterhalvåret på stikvejene, hvor der ikke tømmes.  
Hermed opfordring til…. Ja, I ved nok selv hvem I er…. Stram op, 
og vis respekt for jeres nabo!! 
 
Legepladsen 
Den blev ikke helt færdig op til jul som planlagt, men måtte vente 
indtil mellem jul og nytår, da vejret også her drillede. Da den store 
lastbil med alle materialer og maskiner skulle med færgen, var det 
ekstremt lavvandet, hvorfor færgen ikke må tage tunge køretøjer 
med. Dette forsinkede opstarten af monteringen, som igen blev 
yderligere forsinket af det bløde underlag, som krævede bestilling 
af et helt læs køreplader, så lastbiler og maskiner ikke ”forsvandt” i 
mudderet. Dette har givet foreningen nogle ekstraudgifter (12.325 
kr. + moms) som vi forsøger at få dækket via fondsmidler. MEN vi 
skal trods alt huske på, at vi fik det fulde beløb for legepladsen (kr. 
243.000,-) af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt, og at lege-
pladsen i de næste mange år vil være et stort plus for området. 
 
Joller ved diget 
Vi er blevet opmærksomme på, at de joller, som ligger til opbeva-
ring ved diget ikke alle har en ejermand og nu har ligget i mange år 
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uden at blive benyttet. Derfor vil bestyrelsen anmode ejere af disse 
joller om, at registrere disse som ”aktive joller” ved at skrive (ma-
le) tilhørsforhold på jollen, med henvisning til adressen (AS-XXX), 
ligesom mange gør med deres skraldespand. Joller som ikke er 
mærket inden arbejdsdagen i juni, vil blive flyttet til en afsides op-
bevaringsplads, og siden solgt eller destrueret. Dette er et tiltag til, 
at forskønne området i stedet for at lade stå til.  
 
Askø/Lilleø indarbejdet i ”Det Naturlige Lolland” 
Som formand for ASG får jeg mange henvendelser, og en af de sid-
ste nye omhandler en ”applikation til smartphones”, hvor Lolland 
Kommune henvender sig til turister, vandrefolket, kajakfolket og 
andre naturinteresserede. Projektet går ud på, at man via sin 
smartphone kan installere en ”app”, hvorfra man kan tilgå alle de 
oplysninger, som man har brug for som turist. Jeg har påtaget mig 
at indsamle oplysninger fra Askø/Lilleø til denne ”app”, hvor inte-
ressepunkter (Points of Interest, POI) bliver beskrevet med tekst og 
billeder. Til at starte med bliver de 10 vigtigste punkter beskrevet, 
så vi ”kan komme på landkortet”, og vil siden blive udviklet med 
yderligere punkter. Dette tiltag skulle gerne være med til at profile-
re Askø/Lilleø med de kvaliteter, som vi alle holder af, og derved 
lokke flere turister, sommerhusejere og fastboende til (se side 11). 
 
Vandværkets renovering (udvikling) 
Vi har siden sommeren 2014 gennemgået en planlagt og tiltrængt 
renovering af vandværket. Når man tager hul på gamle installatio-
ner (hus, bil, båd osv.), så kommer der næsten altid uforudsete 
udgifter med i købet, hvilket også var tilfældet ved vores vand-
værk. Mange rørføringer var ikke i den tilstand, som vi havde for-
ventet, ”tårnet” skulle renoveres og selve vandtanken måtte have 
en ny coating. 
Under denne renovering har vi fået vand fra et ”nød-vandværk”, 
mens vores eget har stået stille. Ved afslutning af projektet og op-
start af vores eget vandværk, har vi oplevet problemer med vand-
kvaliteten, hvortil vi har været nødt til at indføre ”kogeanbefaling” i 
en periode, hvilket vi beklager meget. Vandværkets udvikling er 
endnu ikke afsluttet, da vi lige nu ser på muligheden for også at 
forsyne Lilleø. Hvordan det skal finansieres, er endnu ikke klarlagt i 
skrivende stund, men der bliver både undersøgt muligheden for 
fondsmidler samt lokal finansiering. Dog forventer vi, at det ikke 
kommer til at berøre nuværende aftagere fra vandværket.
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Indkaldelse til generalforsamling i Beboerforeningen 
 

ASKØ-LILLEØ  BEBOERFORENING 
Askø Skolevej 8, Askø             
                                                             
Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Askø Gl. Sko-
le 

lørdag, den 4. april kl. 13.00 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent.  
3. Formandens/bestyrelsens beretning.  

4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab.  
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 23. 

marts).  
7. Valg af bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.  

(på valg er Jette Dietz og Arne Sløk Andersen. Der skal yderligere 
vælges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt fritidsbeboerne).  
Nye kandidater til bestyrelsen er velkommen til at anmelde sig in-
den generalforsamlingen.  

8. Eventuelt.  
 

P.b.v. 
  
Sally Møller Hansen 
Sally41hansen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: geocaching.com 
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Indkaldelse til generalforsamling i Butiksforeningen 
 
Butiksforeningen Askø 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen  
 

lørdag den 25. april 2015 kl. 10:30 
 
 
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 
 
 

Foto: geocaching.com 
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Diverse arrangementer 
 

Sæt X i kalenderen til end-
nu en forrygende arbejds-
dag i Grundejerforeningen 
lørdag d. 13. juni 2015. 
Vi mødes ved badebroen på 
Nordstranden kl. 10.00.  

Læs mere på askoe-nyt.dk 
i løbet af foråret. 

Pr. 1. marts 2015 har 
Annette Larsen overta-
get udlejningen af sko-

len. 
Så skal du holde et ar-
rangement her, skal du 
kontakte Annette på 
tlf. 28 47 77 47 eller 

mail:  
av-larsen@mail.dk 

Onsdag d. 1. april vil 
FIBIA være at finde på 
Askø kl. 11-16 foran 

købmanden. Her kan du 
få en snak om hvilke 
muligheder fibernettet 

giver ift. TV-pakker, osv.  

Lørdag d. 2. 
maj 2015 er 
der generalfor-
samling i Askø 
Sejlklub. Det 
foregår i Hav-
nehuset fra kl. 

11.00.  

Lørdag d. 25. april 
2015 er der general-
forsamling hos an-
delskøbmanden. Se 
mere side 10 og på 
askoe-koebmand.dk 

Forårs-
dokning: 

Husk at fær-
gerne skal på 
værft i uge 16 
og 17. Læs 
mere på lol-
landfaerge-

fart.dk 
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Bredbånd på Askø/Lilleø 
 
Langt de fleste installationer er nu gennemført, og der planlægges 
en opsamling af de sidste tilslutninger i ugen før påske. Hvis I der 
har bestilt, men mangler tilslutning, ikke allerede er kontaktet, kan 
I henvende jer til Torben Jensen på tlf. 2338 3035 mellem 8 og 15 
på hverdage. 
 
Da fiberen går videre til Femø, har en del af ejendommene på Lilleø 
allerede nu mulighed for at blive tilsluttet. Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter har givet os lov til at bruge det sidste af de bevil-
gede penge som bidrag til at grave fiber til de resterende ejen-
domme på Lilleø. Der arbejdes derfor nu på at gi’ de sidste 5 ejen-
domme i øst- og vestenden af Lilleø adgang til bredbåndet. Hvis 
alle 5 tilmelder sig bindende vil det blive gennemført. Alle på 
Askø/Lilleø vil således ha’ mulighed for at få lynhurtigt 
bredbånd, og blive en del af fremtiden. 
 
Desværre har FIBIA (igen) sendt information, regninger og rykkere 
til adresserne på Askø/Lilleø. Vi har (igen) gjort FIBIA opmærksom 
på dette, og de er gået i gang med at kontakte de berørte. Hvis I 
forventer en regning på installationen som I ikke har modtaget - og 
ikke er blevet kontaktet - kan I henvende jer til FIBIA kundeservice 
på tlf: 7029 2444 
 
Endelig er det aftalt med FIBIA, at vi laver en gennemgang af om-
rådet i løbet af foråret, for at se hvor der er ødelagt, og hvor der 
skal genetableres. De modtagne klager er sendt videre til FI-
BIA/entreprenøren. 
 
På arbejdsgruppens vegne, 
Bent Hansen 
 
Nyt lay-out for www.askoe.dk - hjemmesiden for Askø/Lilleø 
 
Hjemmesiden for Askø/Lilleø har fået nyt lay-out. Den er tænkt 
som både øernes ansigt udad til, men også med aktuelle nyheder 
og informationer til de faste beboere og ejere af fritidshuse. 
 
Siden indeholder kort over øerne med attraktioner, og oplysninger 
til både turister, og de der måske kan fristes til at blive øbo på hel- 
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eller deltid, bl.a. med en liste fra Boliga over aktuelle ejendomme 
og grunde til salg. Der er også et faneblad med fakta om erhverv, 
historie og foreninger på øerne. Endvidere er der links til kalender 
over aktiviteter på øerne, færge bestilling, samt foreningernes 
hjemme- og Facebooksider. 
 
Siden er besøgt af mere end 18.500 og bliver flittigt brugt med me-
re end 15-20 hits i gennemsnit om dagen. 
Input og rettelser modtages via fanebladet ”Dialog, Kontakt” 
Siden administreres af beboerforeningen. 
 
Hilsen fra webmaster: Sally Møller Hansen og Bent Hansen 
 
 
 
 
 
 
Købmanden 
 
Så venter en ny sæson på Askø/Lilleø, som vi håber må blive solrig 
og afslappende for alle. 
 
Købmanden vil gøre alt for at betjene jer. Vi er åbne for bredere 
åbningstider, men det kan kun lade sig gøre, hvis flere melder sig 
ind til at hjælpe. Det være sig bag disken, medhjælp i butik - f.eks. 
prismærke varer og sætte dem på plads. Det kan også være prakti-
ske ting - f.eks. rengøring indvendig og udenfor butikken.  
 
På gensyn  
 
Andelsforeningen 
Askø Købmandshandel 
 
PS: Husk andelskøbmandsforeningens generalforsamlingen lørdag 
d. 25. april kl. 13.00 på skolen. Der vil blive serveret sandwich og 
øl/vand og vi forventer at afholde middag i cafeen kl. 18.00. Nær-
mere herom på hjemmesiden www.askoe-koebmand.dk 
 
 
 

Ovenstående hjemmeside erstatter selvfølgelig ikke det vel-
fungerende askoe-nyt.dk, der specifikt er målrettet fritids-

husejerne i Askø Strandvig Grundejerforening. 

Købmandens åbningstider er vedlagt som løsark, sådan at du 
ikke behøver at klippe i bladet for at få dem med i tasken. 

 



 11 

Det Naturlige Lolland - ved formand Per Skov Madsen 
 
Du kan nu hente en app på din smartphone i både App Store og 
Google Play, der hedder Det Naturlige Lolland. Det er en app, der 
guider dig rundt til en masse spændende ture via GPS. App'en ser-
verer små historier for dig lige dér hvor du er, sammen med bille-
der, lyd og videoklip, hvor det er relevant.  
 
Projektlederen for app'en mangler dog information om øerne i Små-
landsfarvandet, og her er lokale kræfter i færd med at indsamle de 
nødvendige oplysninger, historier samt billeder hertil.  
I første omgang er det kun de ti vigtigste interessepunkter, som 
bliver medtaget, men disse vil være med til at give vores turister 
(og måske kommende sommerhusejere) et overblik over, hvad 
netop en turist har brug for på sin tur, og hvad der er værd at se 
på turen.  
 
Dette kunne på vores øer være:  
 
Kirken og gravpladsen.  
Legeplads. 
Østerhoved. 
Dæmningen  til Lilleø. 
Badebroen ved sommerhusområ-
det.  
Havnen og havnehuset. 
Købmanden. 
Krukkeriet. 
Galleriet. 
Petanquebanen. 

Museum/præstegården.  
Sommerhus området - Askø 
Strandvig Grundejerforening. 
Cykelruten, 
Cykeludlejning. 
Æbleplantager. 
Kærlighedsstien. 
Toiletter: købmand / havn / kir-
ken. 
Madpakkehuset (ved dæmnin-
gen).

 
Dette arbejde er kun starten på inddragelse af øerne, og vil blive 
udbygget i takt med udvikling og behov. 
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Turismedag d. 27. juni 2015 
 
Arbejdsgruppen vedr. turismedag for Askø/Lilleø ser frem til at lave 
en spændende event igen i år – så sæt kryds i kalenderen ☺  
  
Alle ø-faste aktiviteter forventes genoptaget, og arbejdsgruppen vil 
i øvrigt forsøge at skabe en turismedag i nogenlunde samme om-
fang som sidste år med koncerter, naturtrailer, osv.  
 
Følg med på askø-lilleø-turismedag.dk, efterhånden som pro-
grammet udvikler sig. Har du input til dagen, kontakt tovholder Lisa 
Mulvad på tlf. 20 43 08 85.  
 
 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
Du kan også besøge askoe-nyt.dk på din smartphone, bl.a. ved at 

skanne denne QR-kode�  
 

Fra Turismedagen 2014 
Foto: Lisa Mulvad 


