REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Å-LANGELAND 29/11/18
Deltagere: Lars Schou, Susanne Jørgensen, Fabian M. Davidsen, Marie M. Andersen, Jette Purup,
Ingvard Hansen og Johanne Botfeldt.
Dirigenten, Fabian, kunne konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt, bilag rettidigt udsendt og at
der ikke var kommet indsigelser til punktet på dagsordenen, ej heller anmodning om yderligere
punkter.
Kun 1 pkt. på dagsordenen, nemlig godkendelse af de reviderede vedtægter. Godkendelse af de
ændrede vedtægter er nu enstemmigt vedtaget (kan ses på vores hjemmeside
https://langeland.alternativet.dk/politik/vedtaegter). Susanne bemærkede, at det vil give god mening
med jævne mellemrum at kigge på vedtægterne og lave nye tilretninger.
Vigtigste ændring er, at årsmødet for Alternativet flyttes til marts måned. Det giver nemlig mere
mening, da regnskabet skal fremlægges for et kalenderår, d.v.s. året før.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND d. 29.11.2018
Deltagere: Samme som ovenfor.
Ad. 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
Ad. 2. Nyt fra bevægelsesfronten
Ingvard: Har været til møde i den nydannede stigruppe.
Lars: Lidt politisk hjemløs – er medlem af både Ø (Svendborg afdelingen) og Å (her). Har været til
supplerende EU-opstillingsmøde i Å.
Fabian: Har lavet en masse – og tilføjer ”lidt for meget”. Medarrangør af aktionsdag, som har været
holdt på Svendborg gymnasium. Har kaldt Merete Risager til samråd (vedr. ny lovgivning om
fravær). Er formand for DGS på Fyn og bestyrelsesmedlem i DGS´nationale bestyrelse.
I morgen, fredag d. 30.11, er der skolestrejke for klimaet.
Derudover har han haft besøg af Uffe Elbæk, hvor de bl.a. drøftede valgkampagne.
Marie: Planlægger sommerhøjskole (Ejstrupholm, uge 28). Arbejdet er lidt tungt, da det pt. kun er
Marie og en anden, som tager ansvaret.
Jette: Kommunalpolitisk udvalg Langeland kommune har aflyst møde vedr. planlægning af 1. maj
møde p.g.a. for få tilmeldte. Afventer nyt udspil fra udvalget.
Er stadig frisk på ”blafferprojektet” på et tidspunkt - og opfordrer andre til at være med. Agnete
Fog, som tidligere var med på ideen, har trukket sig.
Borgerinddragelsesudvalget skal på studietur til Hedensted/Skanderborg den 5.12.18.
Ad. 3. 5-parti-mødet d. 21.11.
Fin stemning, godt at møde folk fra de andre partier. Aftalt at fortsætte samarbejdet indtil det næste
KV. Referat fra mødet (v. Jette) ligger nu på vores hjemmeside.
Radikale Venstre er vært ved det næste møde, som bliver i maj 2019.
Det har været bøvlet for Jette med til- og frameldinger eller mangel på samme. Giver det gerne
videre, hvis andre vil overtage.
Drøftelse: En anden fordeling af opgaver + at det parti, der står for mødet, skal have det fulde

ansvar for indkrævning af penge.
På det næste bestyrelsesmøde (januar) vil vi drøfte, hvad vi vil med 5-parti-samarbejdet + videre
om det praktiske omkring møderne. Hidtil har det været praktisk for Jette som dirigent at have
overblik over deltagerne, da hun også har sammensat grupperne, så vi blev godt fordelt.
Ad. 4. Formøde SF og kommunalbestyrelsesmøde primo november.
Der er uforudset brugt for mange penge i kommunen på ældre- og sundhedsområdet. Merforbrug på
15-20 millioner. Et af hovedproblemerne er regionens uigennemskuelige beregning.
Det nye færgeleje til Ærø forventes færdigt i december 2019.
Diskussion om toiletter ved biblioteket, hvor der skulle have været et handicaptoilet, som ved en
fejl ikke er kommet med i planlægningen. Der er endnu ingen afgørelse ift. det problem.
Næste formøde/kommunalbestyrelsesmøde: Jette og Ingvard deltager i SF's formøde d. 6.12 og
også på kommunalbestyrelsesmødet d. 10.12.
Ad. 5. Julehygge
Vi mødes til julehygge hos Jette onsdag d. 12.12 kl. 18. Hver person medbringer sin yndlingsret.
Der laves opslag på Alternativet Langelands Facebookside v. Fabian.
Ad. 6. Fordeling af valgplakater
Ingvard har p.t. alle valgplakater. Der er nu sat navne på listen over byerne på Langeland. Der kan
dog godt bruges flere hænder. Ansvarlige for:
Rudkøbing og omegn: Jette og Johanne
Peløkke, Kulepile, Kassebølle og Simmerbølle: Susanne og Lars
Tullebølle, Spodsbjerg, Tranekær: Marie og Nicolaj
Lejbølle, Snøde, Stoense og Lohals: Ingvard
Sdr. Longelse, Lindelse, Humble: Ingvard
Tryggelev, Norden- og Søndenbro, Magleby, Bagenkop: Vi spørger Ida og Lise.
På næste bestyrelsesmøde (i januar) drøftes Folketingsvalgs-strategi. Fabian holder et oplæg om,
hvordan han vil engagere Alternativet Langeland i valgkampen.
Roll-up af Fabian: Aftalt, at Fabian sender materiale til Marie (Nikolaj laver udkast).
Ad. 7. Udgår (orientering) da pkt. 8 og 9 er resultat af debatten i kommunikationsgruppen.
Ad. 8. Forslag om at holde regulære bestyrelsesmøder hver anden måned + medlemsmøde i
den anden måned. Marie orienterede om sin ide og erfaringer fra andre steder i landet (kaffemøder,
medlemsmøder, kaffeklub, tema-aften m.v.). Et medlemsmøde oprettes som en begivenhed på
Facebook. Beslutning: Det prøver vi!
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 8. januar 2019 i Borgerhuset.
Medlemsmøde: Tirsdag den 19. februar 2019 i Borgerhuset. Marie foreslår temaet ”Bæredygtig
hverdag” og vil komme med de forskellige tips og erfaringer, hun har. Udveksling af erfaringer og
ideer.
Ad. 9. Revideret kommunikationsstrategi vedtaget. Ligger på hjemmesiden
https://langeland.alternativet.dk/politik/kommunikationsstrategi

