REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i ALTERNATIVET LANGELAND d. 28. maj 2020
Til stede: Birthe Larsen, Ingvard Hansen, Jette Purup, Peter Marxen, Susanne Jørgensen og
Johanne Botfeldt (ref.). Afbud: Carsten Friager og Eva Christiansen.
Ad. 1: Referat fra årsmødet d. 11. marts godkendt.
Nyt punkt føjes til dagsordenen i dag:
Ad. 1 a.: Ida Friis flytter fra øen d. 1.6.20, og i den forbindelse skal der tages stilling til følgende:
1.. Der skal findes en afløser til Idas post i Sydlangeland Fjernvarmes bestyrelse. Mest oplagt,
at det bliver en, der bor i området, men ikke nødvendigvis en bruger af fjernvarmen. Ida
ringes op under mødet, har dog ikke umiddelbart et bud på en efterfølger, men vil tænke
over det. Jette spørger i første omgang Carsten Friager og Lise Munk.
2.. Ida er 2. suppleant for SF i Kommunalbestyrelsen. Det aftales, at Ida officielt sender en mail
til kommunaldirektøren om fratrædelsen og samtidig spørger, om der er noget, vi skal gøre i
den forbindelse.
3.. Vi vil jo gerne sig ordentligt farvel til Ida, som vi vil komme til at savne rigtig meget her på
øen!!! Måske kan vi kombinere det med pkt. 7: Sommerudflugt og lægge turen om ad den
nye meget spændende bopæl i Vester Aaby.
Tusind tak til dig, Ida, for dit fantastisk gode arbejde i Alternativet på Langeland!!
Ad. 2. Nyt fra Storkreds Fyn v. Ingvard
Der er meget få aktive kræfter tilbage i Storkredsens bestyrelse, og flere lokalforeninger hænger i en
tynd tråd eller er blevet nedlagt, sidst Fåborg-Midtfyn, hvor Alternativets byrådsmedlem Mads
Holdgaard er blevet løsgænger. I Svendborg har Karl Magnus Bidstrup forladt Alternativet og er
gået ind i Socialdemokratiet. Odense og Langeland er stadig velfungerende lokalforeninger.
Lokalforeningerne i Assens, Middelfart og Svendborg er også fortsat på banen.
Storkreds Fyn holder årsmøde d. 22. juni kl. 19-21.30 (se mail fra Storkredsen med indbydelse
og dagsorden). Det vides ikke i skrivende stund, hvor mødet afholdes eller om mødet afholdes
virtuelt eller med fremmøde. Sandsynligvis mere klarhed over dette efter 8. juni.
Vi drøfter de mange udmeldelser og hvilke begrundelser, der egentlig ligger bag. Vi ved, at op til
valget af ny politisk leder blev mange, som var i kontingentrestance, slettet af medlemslisten. Det
kunne være spændende at vide, om folk har taget aktivt stilling til at forlade Alternativet eller ej.
Ingvard og Jette vil skrive ud til de tidligere medlemmer her lokalt, dels for at spørge nysgerrigt, om
det har været et aktivt valg eller blot noget, der skete, dels for at orientere om, hvad der stadig
foregår lokalt her. Måske nogen egentlig gerne vil være med her med fokus på lokalt arbejde.
Ift. kontingentbetaling: Skønt vi i flere omgange fra centralt hold er blevet lovet penge til
Lokalforeningen, sker det ikke, hvorfor flere af os har valgt følgende løsning: At betale
minimumskontingent på 15 kr. månedligt til partiet (medlemskab) og et valgfrit beløb (donation) til
vores egen lokalforening. Det er så småt begyndt at hjælpe på budgettet, som nu er på ca.3000 kr.
Der kan laves en fast månedlig overførsel på 15 kr. eller mere, alt efter pengepung. Vores
bankkontonr.: 1689 3231697542.
Hvis ingen af os deltager i årsmødet i Storkreds Fyn (Ingvard ville gerne, men er forhindret), så vil
Ingvard endnu engang hos kassereren forhøre sig om det beløb, vi som lokalforening skulle have
haft overført.
Ad. 3 Kommunalvalg 2021 – vedr. evt. kandidater
Vi har alle spurgt forskellige, hidtil dog uden resultat. Enkelte overvejer.
Jette, Peter og Ingvard har yderligere nogle bud og vil tage kontakt.

Ad. 4. Vild have-arrangement
Det bliver sidst i august eller først i september, hvor der bliver besøg i både Carsten F.'s og Peters
vilde haver. Planlægges mere konkret på næste bestyrelsesmøde i august.
Det kunne følges op af besøg i andre spændende haver og evt. delvis permakulturlandbrug på
Nordlangeland til yderligere inspiration og evt. gode råd udi mere vildskab. (Tilføjelse fra
referenten, som p.t. læser og kan anbefale Tor Nørretranders' bog ”Vild verden” - særdeles
inspirerende og perspektivrig bog). (Tilføjelse fra korrekturlæseren Jette: Lise Munk vil også gerne
vise sin halvvilde have frem)
Ad. 5. Ny dato for 5-parti-mødet
Vi holder fast i den oprindelige dagsorden, hvor fokus er på, hvad der konkret sker omkring
Langeland som klimakommune!
Forslag til dato: Onsdag d. 16. september kl. 18 – 21 i Borgerhuset. Jette spørger de øvrige 4
partier om datoen kan passe.
Ad. 6. Projekt ”Tomlen op for Langeland” v. Jette
Projektet er nu hjemmehørende under Landsbyklyngen og har modtaget 17.000 kr. af Langeland
kommune. Til orientering er der generalforsamling i Landsbyklyngen onsdag d. 17. juni 2020 kl. 19
i Frivilligcenter Langeland.
Ad. 7. Sommerudflugt
Besøg hos Ida og Henrik i V. Aaby på det alsidige og spændende sted Lysbjerg
(www.tidtilnydelse.dk) lørdag d. 20. juni kl. 15 (se nærmere i mailen, hvor dette referat er
vedhæftet).
Ad. 8. Kommunalbestyrelsesmøder
Møderne er muligvis stadig suspenderet p.g.a. corona. Næste (digitale?) møde er mandag d. 8.6.20
kl. 17. Alle opfordres til at følge mødet digitalt. Jette tager kontakt til SF for at høre om, hvornår de
genoptager deres formøder, hvor vi kan deltage.
Ad. 9. Næste møde
Næste gang, vi mødes, bliver til sommerudflugten.
Næste bestyrelsesmøde aftales til torsdag d. 13. august kl. 19 – 21 i Borgerhuset.
Vigtigt emne på mødet (foruden planlægning af de 2 kommende møder: Vild have + 5-partimødet):
Hvordan bliver Langeland mere målrettet i.f.t. klima, natur og biodiversitet? Lade os inspirere
af, hvad mange andre danske kommuner allerede har gjort, f.eks. Ålborg. Nok større sandsynlighed
for, at der virkelig sker noget på området, hvis der kommer et folkeligt pres også.
Med på dagsordenen også evt. nye kandidatemner til Kommunalvalget 2021.
Ad. 10. Eventuelt
Jette orienterer om, at der måske allerede i næste uge kommer en opfordring til borgere om at melde
sig som ansøger til Lokaldemokratiudvalget (tidligere Borgerinddragelsesudvalget). Det kommer
sandsynligvis som en annonce i Øboen.
Alle bedes overveje at søge. Det kunne være festligt, hvis vi alle søgte.

