Formandens Beretning Askø-Lilleø Beboerforening Generalforsamlingen 14. april 2022
Byrådsmødet den 26. august på Askø
Byrådet afholdte deres august møde på Askø, hvor der var mulighed for at overvære møde virtuelt. Mødet
blev afholdt i telt på pladsen.
SPISEARRANGEMENTER OG UDFLUGTER
Pga corona har beboerforeningen kun haft få spisearrangementer. Der blev dog gennemført et vellykket
musik/spisearrangement arrangeret af Lone Skov Madsen fra Krukkeriet. Vi havde også en vellykket
busudflugt med spisning på Gedser Røgeri og besøg på Traktormuseum arrangeret af Jette Dietz og Torben
Lyng Madsen. Julebanko måtte aflyses på grund af Corona restriktioner, men de tilmeldte fik juleplatten
som takeaway med ønsket om god jul.
Ligeledes måtte guleærter arrangementet den 29. januar aflyses pga. Corona.
Vi havde også håbet på, at vores medlemsmøde planlagt til den 19. februar kunne afholdes – men også
dette blev aflyst.
Til gengæld vores arbejdsdag her i Beboerforeningen den 21. maj forventer vi at kunne afholdes. Vi
orienterer om dette via hjemmeside og sociale medier, når vi kommer lidt tættere på selve dagen. Vi håber
selvfølgelig, at der er nogen af jer, som har lyst til at deltage denne dag.
Bankospillet som blev aflyst til jul, har vi planlagt til afholdelse den 25. juni kl. 14.00 her på skolen.
Ud i fremtiden
Den 31. august får vi fint besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, hvor hun besøger Askø og Lilleø
og skal vises rundt på de to øer.
DANSKE SMÅØER
I løbet af året har vi deltaget i diverse spørgeskemaundersøgelser. Desuden deltog Lisa Mulvad som ørepræsentant i danske småøers repræsentantskabsmøde på Fyn. Marianne Pilhøj, Peter Larsen og Lisa
Mulvad deltog i webinar om samarbejde og organisering mellem kommune, ø-udvalg og ø-bestyrelser.
Torben Lyng Madsen og Lisa Mulvad deltog i webinar om flexbolig med deltagelse af Bolig- og
planstyrelsen.
3-Ø-TURISMEPROJEKT
3-Ø projektet afsluttede efter 2 års arbejde med en strategirapport og en vellykket konference med
deltagelse af diverse interessenter og borgmester Holger Skou Rasmussen og kommunaldirektør Thomas
Knudsen. Projektet kører nu videre med implementering af en række tiltag. FX har 3-Ø-projektet bidraget til
opsætning af infoskærme på alle 3 ø-færger. Skærmene er i proces og støttes af Lolland kommunes ITafdeling og Lolland færgefart og 3-Øprojektet støtter økonomisk samt gennemførelse af en gastro-weekend
på alle 3 øer. På Askø gennemføres en langbordsmiddag ved beboerhuset, hvor Claus Meyer og kokke fra
Saxkøbing Hotel står for arrangementet. Desuden er der planlagt en rundvisning i frugtplantage på Lilleø
ved Peter Larsen. Der er desuden planlagt Ø-hop med færgen Smålandshavet over sommeren. Datoer er
ikke på plads endnu. Marianne Pilhøj og Lisa Mulvad sidder for Askø-Lilleø beboerforening i 3-Ø
styregruppen. Desuden består styregruppen af Fejø og Femøs beboerformænd, repræsentanter for VisitLF
og repræsentanter for Lolland kommune.
SHELTERS
Vi har fået etableret Shelters i samarbejde med Naturlandet, som har været meget besøgt, vi har haft 190
overnattende gæster i sidste sæson og vi har allerede de første gæster i denne sæson i disse dage og flere
har allerede booket her til sommer.

Beboerforeningen har støttet etablering af kajakbro ved Lilleødæmningen via Naturlandet. Kajakbroen
administreres og passes af Adam Saunte, Lilleø.
Naturlandet tildelte også en pontonbro til Gadekæret, som dog blev valgt fra pga sikkerhed. I stedet er
denne bro blevet overdraget til Bjarke Edelvang, som adm. og passer denne. Broen er blevet opstillet ved
Pumpehuset ved Syddiget.
CYKELUDLEJNING
Torben har udfærdiget nogle fine og professionelle skilte til vores cykeludlejning på 3 sprog indtil videre.
Der bliver også sat skilte på alle cykler med numre på, så vi kan styre via mobilepay hvilke der udlejes og
bliver betalt for. Det er også Torben, som har lavet disse.
Samtidig er vores nye mobilepay sat op i cykelskuret med QR-kode.
NY HJEMMESIDE
Beboerforeningen har efter flere års tilløb endelig fået en ny flot hjemmeside lavet af webmaster Bent
Hansen og Bjarke Edelvang har bidraget med sine smukke fotos. På hjemmesiden som hedder
www.visitaskoe.dk kan man tilmelde sig nyhedsbreve og en mailingliste. Vi har desværre ikke udsendt
nyhedsbrev endnu via denne side – men det er en af de første opgaver, som vi vil prioritere her i den nye
bestyrelse. Du kan også se NEWS om hvad der rører sig på Askø-Lilleø.
ASKØ HAVN BADELAUG
På frivilligt initiativ har Susan og Torben Lyng Madsen søgt og fået bevilget penge til ny badestige og
badeponton, som opsættes her i foråret. Pengene er bevilget af Lolland kommunes pulje ”det gode liv”
med støtteerklæring fra beboerforeningen, kontaktudvalget, Askø Sejlklub og Max Møller fra Lolland
færgefart. Adm. og pasning klares af frivillige med Suzan Og Torben som tovholdere.
KIRKESTI
På frivilligt initiativ er etableret en ny sti via SPOR I LANDSKABET. Landmand Henrik Rasmussen har givet
tilladelse til etablering og Bent Hansen har lavet aftale med SPOR I LANDSKABET om opsætning af 3 skilte.
Skiltene betales med hovedparten af SPOR I LANDSKABET og Beboerforeningen har givet tilsagn om et
beløb på kr. 4.506,00 i støtte, da dette var et krav fra SPOR I LANDSKABET, at der skulle være en
egenbetaling. Her har Askø-Lilleø igen været først med digital information via QR-koder og APP på disse
skilte. Det totale budget på disse skilte er kr. 15.020,00
ASKØ MUSEEM
Museet drives af frivillige med Sally Møller Hansen som tovholder. I forbindelse med etablering af digital
hjemmeside har beboerforeningen støttet hosting med et mindre beløb. Den digitale hjemmeside er
etableret af Bent Hansen.
Den sidste nyhed
Den sidste nyhed som næsten er helt varm endnu, det er, at vi har fået oprettet 3 erhvervs numre til
MobilePay til Beboerforeningen.
Det ene til cykeludlejning, det andet til kontingent indbetaling og det sidste til arrangementer. Det glæder
vi os rigtig meget til.
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