REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND 11.10.2018
Til stede: Ingvard Hansen, Troels Brøgger, Susanne Jørgensen, Fabian M. Davidsen, Marie
Andersen, Jette Purup og Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Ida Friis.
Ad. 1. Referat fra årsmødet godkendt.
Ad. 1.a. Runde med nyt siden sidst:
Jette: Er nu fuldgyldigt medlem af Langeland Kommunes Borgerinddragelsesudvalg, da et medlem
har trukket sig og Jette var 1. suppleant. Stigruppen har haft et velbesøgt møde i Borgerhuset, hvor
gruppen Øhavsstiens Venner blev dannet og 13medlemmer meldte sig.
Jette er inviteret med i en gruppe, som vil puste nyt liv i Folkeuniversitetet. Bærende kræfter i den
gruppe er Pia Andersen og Gert Ludwigs Rosing, som også er nye i Folkeuniversitetets bestyrelse.
Troels foreslår, at man kunne bruge denne sammenhæng til foredrag med forfatterne til ”Tæm
eliten”. Han kontakter Gert.
Marie: Pusler med at planlægge Alternativets sommerhøjskole i uge 28 og opfordrer andre
interesserede til at være med. Det er både sjovt og hyggeligt. Er derudover optaget af nyt job.
Fabian: Er nu meget mere aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Planlægger bl.a. en
konference, som kommer til at finde sted i Svendborg, hvor også en del politikere vil være til stede.
Bruger også en del tid på arbejdet med overordnet organisering af Alternativets Unge.
Arbejder med kampagneplaner, bl.a. sammen med Uffe Elbæk. Har også været på et 1-dags kursus i
at afholde debatmøder.
I Storkreds Fyn er der nu kun 8 folketingskandidater, da Lars Kristensen har trukket sig.
Forhåbentlig er der ikke flere, der trækker sig, idet der så skal laves supplerende opstillingsmøde.
Der arbejdes på et fælles fynsk valgprogram, som alle 8 kandidater skal kunne stå inde for. Indtil
videre er der 6 overordnede visioner, som alle er enige om.
Susanne: Har været på grundkursus i Dansk Handicapråd og derudover brugt en del krudt på at
kigge på vores (kommuneforeningens) vedtægter.
Troels: Har været optaget af og forholdt sig til en del forskelligt siden sidst: Anbefaler læsning af
Anders Stjernholms kronik fra Politiken d. 5. oktober 2018, ”Bankerne er blevet en kræftsvulst som
ødelægger hele samfundet. Det er tid til det store opgør – alle kneb gælder”. Opfordrer i øvrigt til, at
vi også her lokalt forholder os til og offentligt udtaler os om de aktuelle landspolitiske emner (p.t.
omskæring af spædbørn, energiforliget, som er på vej, Viking-link m.m.). Og til sidst en glædelig
lokal nyhed: Nu er Langeland også blevet en bivenlig kommune!
Ingvard: Er trådt ud af Den lokale i Tranekær. Er blevet næstforperson i Storkreds Fyn – og det
tager en del tid. Er indgået i et makkerskab med forperson Kåre Wangel. Samarbejdet i den nye
storkredsbestyrelse tegner godt. De er bl.a. i gang med at lave en konfliktløsningsmodel til
Kommuneforeningerne foruden selvfølgelig samarbejdet med folketingskandidaterne.
Ad. 2. Konstituering og nedsættelse af udvalg
Troels Brøgger valgte at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor 1. suppleant Susanne Jørgensen nu er
trådt ind som bestyrelsesmedlem.
Konstitueringen blev som følger:
Ingvard Hansen – forperson
Jette Purup – næstforperson
Susanne Jørgensen – kasserer
Johanne Botfeldt – referent

Fabian M. Davidsen – mødeleder
Marie Andersen og Ida Friis – øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kommunikationsudvalg: Marie, Jette, Lise og Johanne
Grønt udvalg: Foreløbig Susanne, men meget gerne også andre oplagte kandidater. Dette er
hermed en opfordring!
Drøftelse: Troels opfordrer til, at der på hvert bestyrelsesmøde sættes tid af til at drøfte
landspolitiske emner. Fabian foreslår i stedet, at dette foregår ved særskilte arrangementer, da tiden
er knap på bestyrelsesmøder. Men brænder man for et emne, så vil det være dejligt, hvis nogen vil
tage initiativet. Marie foreslår politiske debatmøder for interesserede, evt. en fast dag 1-2 gange om
måneden, hvor man kan mødes i et uformelt forum.
Evt. nedsættelse af flere udvalg: Drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Ad. 3. Referat fra første bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn
Referatet er sendt ud med indkaldelsen til dette møde. Ingvard supplerer blot med, at stemningen
var god og tegner godt for det videre arbejde.
Ad. 4. Referat fra SF's formøde 6.9
Kommunalbestyrelsesmødet handlede om økonomi – og der var lejlighed til på formødet at stille
opklarende spørgsmål.
SF's næste formøde bliver d. torsdag d. 8.11 kl. 19 i Borgerhuset, Kommunalbestyrelsesmødet den
følgende mandag, 12.11 kl. 17. Ingvard og Johanne kan evt. deltage. Aftales endeligt på næste
bestyrelsesmøde.
Ad. 5. Vedrørende det kommende 5-parti-møde d. 21.11 kl. 18-21
Jette har lavet dagsorden, som udsendes sammen med dette referat.
Vi skal på næste bestyrelsesmøde forholde os til de emner, vi i fællesskab har forpligtet os på.
Ad. 6. Planlægning af valgplakat-teams, som er klar til udrykning, når valget udskrives
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.
Ad. 7. Musik- og kulturdage i Bagenkop ultimo oktober
Vi er sammen med de øvrige politiske partier inviteret til at være til stede med en bod lørdag d.
27.11 fra kl. 14-17. Ingvard, Marie og Johanne har mulighed for at deltage. Flere er velkomne.
Ad. 8. Revidering af Kommuneforeningen Langeland kommunes vedtægter
Ingvard og Susanne har gennemarbejdet vedtægterne, dels skrevet de på det landsdækkende
årsmøde besluttede ændringer ind, dels kommet med forslag til hensigtsmæssige lokale ændringer.
Bestyrelsen indstiller til, at de reviderede vedtægter godkendes på næste ekstraordinære
årsmøde, som kan indkaldes i.f.m. et bestyrelsesmøde. Vedtægterne sendes ud med dette referat til
orientering og evt. kommentarer.
Ad. 9. Eventuelt
KPU (kommunalpolitisk udvalg under Socialdemokratiet på Langeland) har inviteret Alternativet til
at være medarrangør ved det kommende 1. maj møde, som planlægges holdt i Ørstedsparken.
Det forberedende 1. maj møde holdes i Borgerhuset fredag d. 30. november kl. 13. Jette har
tilmeldt 2-3 personer fra bestyrelsen, Ingvard, Jette og formentlig Marie deltager.
Næste bestyrelsesmøde: 25. oktober 2018 kl. 19 i Borgerhuset.

