REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Å LANGELAND d. 25. OKTOBER 2018
Til stede: Susanne Jørgensen, Marie Andersen, Jette Purup, Fabian M. Davidsen, Ingvard Hansen
og Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Ida Friis.
Tilføjelse af punkter til dagsordenen: Pkt. 8. Ny forretningsorden v. Fabian, herunder drøftelse af
udvalg under bestyrelsen. Pkt. 9. Deltagelse på SF's formøde og næste kommunalbestyrelsesmøde.
Pkt. 10. Evt.
Ad. pkt. 1. Referat
Godkendt.
Ad. pkt. 2. Siden sidst
Jette har været til sit første møde i Borgerinddragelsesudvalget. Jette understregede på mødet, at det
ikke kun handler om inddragelse, men også om indflydelse – vel vidende, at kommunalbestyrelsen
selvfølgelig har den endelige beslutningsret.
Ingvard har sammen med Jette været til møde i stigruppen. Man har der besluttet at stifte en
forening med arbejdstitlen ”Langelands Stivenner”. Forestillingen er, at der kommer små
undergrupper rundt på Langeland med forskellige særinteresser (vandre, ride m.v.). Stiftende
generalforsamling bliver i januar 2019. Jette repræsenterer stigruppen på Landsbyklyngens
Idemesse søndag den 4. november.
I Storkredsen holdes der i øjeblikket møder med de enkelte kandidater. Der bliver stormøde om det
fælles politiske program søndag d. 4.11. Ingvard deltager.
Roger Matthisen – nuværende folketingsmedlem - har trukket sit kandidatur, hvorfor der
sandsynligvis bliver tale om et supplerende opstillingsmøde. De nærmere konsekvenser undersøges.
Storkredsen forsøger at skaffe økonomi til en folder om de fynske kandidaters politiske oplæg.
Fabian: Der har været en del drøftelser om den afgående kulturborgmester, men der er enighed om,
at nu skal der tænkes fremad med fokus på det væsentligste, nemlig Alternativets politik.
Der arbejdes med at få ordførerskaber for de forskellige kandidater på plads.
Fabian researcher på måden at mobilisere unge til at deltage aktivt i det politiske/aktivistiske
landskab, primært med tanke på oplægget på 5-parti-mødet.
Ad. pkt. 3. 5-parti-mødet d. 21. november 2018
Indbydelse og dagsorden til fempartimøde 21. november:
https://langeland.alternativet.dk/application/files/4815/3976/9957/Invitation_og_dagsorden_fempart
imode_21._november_2018.pdf
Vi drøfter, hvad vi har bidraget med til vores fælles mærkesager + de emner, det forrige 5-partimøde vurderede som yderligere væsentlige punkter. Å er primært aktive indenfor bevægelsesdelen
via involvering i bestyrelser og råd, herunder politisk nedsatte - og foreninger rundt omkring.
Desuden er vi begyndt at forberede os på det kommende folketingsvalg (FV) med fokus på Fabian
som vores lokale folketingskandidat. Derudover står vi til rådighed, hvis nogle vil ”lege med os”. Vi
vil meget gerne samarbejde.
Fabian kommer også med et kort indlæg til debatten om inddragelse af unge. Marie er forhindret i at
deltage den dag. I.f.t. oplægget om unge er det vigtigt først og fremmest at gøre sig følgende klart:
Mål, muligheder og metoder! Hvad er målet med at få unge mere involveret? Det er nødvendigt,
at det handler om reel indflydelse! Der skal være overvejelser om, hvad lokalpolitik kan bruge de
unge til. Marie tilføjer yderligere 2 M'er: Meningsfuldt medborgerskab.
Vi drøfter også, hvordan der i 5-parti-sammenhængen kan arbejdes videre med inddragelse af unge,
helt oplagt lige nu i forhold til det kommende FV. En ide kunne være at arrangere et debatmøde,
hvor man bytter om på de sædvanlige roller og f.eks. inviterer 5 unge til at sidde i et panel med 2
unge FV-kandidater som ordstyrere og de langelandske politikere som dem, der stiller spørgsmål til

det unge panel om, hvordan de kunne ønske sig Langeland i den bedste af alle verdener.
Man kunne til et sådant debatmøde invitere det fynske medie ”Bemærk” (ungemedie) og Altivisten.
Ad. pkt. 4. Bagenkop Musik- og Kulturdage d. 27.10 fra kl. 14-17.
Ingvard, Susanne og Johanne deltager fra Å. Ingvard medbringer vores rollups +
informationsmateriale. Jette leverer en kurv med æbler og pærer. Derudover lægger vi hovedet i
blød for at finde på noget mere. Idéer: Stille et relevant spørgsmål og bede folk om, at gode ideer
skrives ned på post-it-sedler, en quiz, noget at dele ud af (udover frugt).
Ad. pkt. 5. Dialogmøde om ”Et levende Langeland - et godt sted at bo” d. 31.10 kl. 19 i
Sundhedshuset.
Det er Langeland kommune, der inviterer alle borgere til at komme med gode ideer og ønsker i god
tid inden den overordnede planstrategi for Langeland skal revideres.
Et godt initiativ – og hermed en stor opfordring til alle, der kan, om at deltage!
Foreløbig deltager Ingvard, Jette og Marie fra Å.
Ad. pkt. 6. Valgplakat-teams
Ingvard har lavet en liste over ophængningsområder + antal plakater de forskellige steder.
Vi har egentlig alle en modvilje mod at bruge så mange papirressourcer på valgplakater, men løbet
er kørt for denne gang. Forslag om at genbruge forældede plakater fra kommunalvalget og lave en
anden elegant udgave med illustrator-bistand. Det arbejdes der videre med.
Plakater kommer til at ligge hos nøglepersoner i de forskellige områder.
Ad. pkt. 7. Ekstraordinært årsmøde m.h.p. beslutning om vedtægtsændringer
Årsmøder skal indkaldes med 4 ugers varsel og det afholdes derfor torsdag d. 29. november fra
kl. 19 – 19.15 i Borgerhuset. Der er kun 1 punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af
vedtægtsændringer. Evt. indsigelser til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
mødet. Læs forslag til vedtægter med ændringer her:
https://langeland.alternativet.dk/politik/vedtaegter
Samme dag afholdes det næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet foregår fra kl. 19.15 – 21.
Ad. pkt. 8. Ny forretningsorden v. Fabian
Fabian redegør kort for forslaget. Han foreslår bl.a., at der ikke skal være en bestemt mødeleder,
men at der hver gang vælges en dirigent. Derudover prioriteres dagsordenspunkterne sådan, at
orienteringspunkter og ofte hurtigt klarede punkter kommer først, så der bliver mere plads til og
fokus på debat- og beslutningspunkter, som også tydeligt fremgår af dagsordenen. Den nye
forretningsorden blev godkendt af bestyrelsen med den tilføjelse fra Fabian, at bestyrelsen
nårsomhelst kan ændre den. Læs forretningsordenen her:
https://langeland.alternativet.dk/politik/forretningsorden
Udvalg: Det besluttes, at der ikke skal være et særskilt grønt udvalg, da fokus på miljø gennemsyrer
det hele sammen med den sociale og økonomiske bundlinje. Vi har hermed kun 1 underudvalg indtil
videre, kommunikationsudvalget, som består af Jette Purup, Lise Munk, Marie Andersen og
Johanne Botfeldt.
Ad. pkt. 9. SF' næste formøde og det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde
Ingvard og Fabian deltager på SF’s formøde 8. december, Fabian og Jette på
kommunalbestyrelsesmødet 12. december.
Ad. pkt. 10. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er 29.11.2018 kl. 19.15 i Borgerhuset, se også under pkt. 7.

