REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I Å LANGELAND KOMMUNE 14. MAJ 2019
Til stede: Eva Christiansen, Jette Purup, Ingvard Hansen, Susanne Jørgensen, Fabian M.
Davidsen, Ida Friis og Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Birthe Larsen og Carsten Friager.
Ad. 1. Siden sidst
Johanne: Lidt om plakatopsætning sammen med Jette i kraftigt blæsevejr (men det gik endda)
+ glæden ved at være med i det landsdækkende årsmøde med gode mennesker og rar
stemning.
Fabian: I aften sendes første afsnit af ”Fabian i Folketinget” på TV2 Fyn. Oplever en masse
interesse og bliver ofte interviewet og inviteret til debatter. Er rystet over, at nogle af hans
plakater er blevet brændt af. En ubehagelig (og ulovlig) krænkelse! Deltager i tv-debat
torsdag den 16. maj, deltager i TV 2's folkemøde søndag den 19. maj i Odense, er ved at
færdiggøre sin valgsang, har uddelt 1000 flyers bl.a. ved Svendborg Gymnasium, er inviteret
til debat på Kassebølle Friskole den 3. juni og meget andet - foruden at være i gang med
studentereksamen!! Ser dog frem til læseferien, hvor der så bliver mere tid til valgkampen!!
Susanne: Har også været i gang med plakater i lygtepæle – og det samme gælder Ida.
Ida: Orienterer om situationen i Sydlangeland Fjernvarme, hvor der er interesse for anden
type opvarmning end halm, nemlig varmepumper, som anbringes hos den enkelte forbruger. I
nærmeste fremtid oplæg med ny inspiration fra fagmand. I øvrigt er det nu afklaret, at Ida
faktisk hele tiden har haft stemmeret i bestyrelsen. Så er det på plads.
Jette: Borgerinddragelsesudvalget har afsluttet sit arbejde. Resultatet er blevet en rapport med
en stribe anbefalinger til Langeland Kommunalbestyrelse – konkrete forslag til, hvordan
politikerne kan inddrage borgerne mere og tage bedre imod ideer fra borgerne. Det seneste
udkast (2. udkast) kan læses her:
http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?commettee={58D9C9692EFC-4CDC-A7BB-AFE490EDAF07}&year=&itemID={03C2B28D-C060-40A6-B945DACB1FB7ABE2}&item=31833&smode=single
Rapporten blev præsenteret på et offentligt møde i onsdags (den 8. maj). Ca. 25 deltog,
herunder en del politikere. Grundlaget for borgerinddragelse er de 3 ben: Borger, politiker,
forvaltning. Jette prøver at sikre, at det ikke bare bliver fine ord, men at inddragelsen i høj
grad bliver til handling. Det kræver, at alle bliver gearet til at tænke og handle anderledes,
herunder at tænke både inddragelse og samskabelse. Udvalget foreslås at fortsætte arbejdet
året ud. Foreslås derefter ændret til at hedde Lokaldemokratiudvalg, som bl.a. skal arbejde
med gennemførelse af ideen om borgerbudgetter.
Nogle få ændringer skal indarbejdes på baggrund af borgermødet, hvorefter rapporten
offentliggøres. Den behandles på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 11. juni kl. 17.
Ingvard: Har alt for travlt – kan mærke, at han skal passe på! Deltager i kampagneudvalget 1
x ugentlig. Svært at få helt retfærdig fordeling af debatter. Nogle debatter går uden om
udvalget og direkte til kandidaterne.
Alternativet er nu helt ude af det tidligere Storkredslokale i Odense, dvs. at der nu er penge til
valgkampen, både fælles og til de enkelte kandidater. Har sat plakater op på Ærø, hvor han
fulgtes med Stine Helles, som havde en debat derovre. Sidste plakat-tørn bliver i Odense om
et par dage. Langeland kommune har nu udbetalt det årlige bidrag (i.f.t. antal stemmer) til
partierne. Vi har fået 2.400 kr. Pengene er øremærkede til politiske formål. Vi har nu i alt
5.554 kr. på kontoen.

Ad. 2. Nyt fra kommunalbestyrelsesmødet
Ingen deltog på det sidste møde, Ida blev forhindret. Jette har kigget lidt på dagsordenen og
fandt ikke afgørende punkter.
Flere af os skal deltage som valgstyrere både ved EP og FV, Jette på Strynø for Å (os selv),
Ingvard i Hou, Johanne i Tullebølle, begge stand in for SF, og Susanne den 5. juni på Strynø,
stand in for Nynne Printz, SF. Eva vil også gerne stå til rådighed som valgstyrer (har prøvet
det før), hvis der bliver behov for stand in for SF, som har mange poster.
Ad. 3. Evaluering af 5-parti-mødet
Drøftelse af mødet og den lidt uklare afslutning. Aktuelt: Nynne Printz (SF) arbejder p.t. med
referat af mødet sammen med Agnete Fogs (Rad.) glimrende oplæg. Referatet sendes derefter
til tovholderne for de 5 partier. Vi beslutter, at referatet sendes til alle Å medlemmer på
Langeland samt lægges på vores hjemmeside. Derudover besluttes, at vi vil arbejde aktivt på
at Langeland bliver en klimakommune.
Ad. 4. Orientering om ”vores” bidrag til kommunens kommende planstrategi
Der holdes offentligt borgermøde om planstrategien den 28. maj 2019 kl. 17.00 – 19.00 på
Ørstedskolen, hvor forslaget præsenteres. Alle alternativister opfordres til at deltage. Herefter
er der offentlig høring (mulighed for at indsende kommentarer indtil den 1. august 2019.
Planstrategien sætter rammerne for kommunens planlægning og udformning af politikker og
strategier for alle områder.
Pia Just Andersen (på egne vegne) og Jette (på Å's vegne) har udarbejdet et udkast til et
høringssvar vedr. klima, miljø og natur til Langeland Kommunes planstrategi 2019-2031. Pia
og Jette har inviteret en kreds af borgere (bl.a. Alternativets bestyrelse) til at bidrage til
oplægget.
Ad. 5. Vores bidrag til valgkampen
Først og fremmest at støtte Fabian!
Besluttet: Fredag den 31. maj – i forbindelse med Rudkøbing By Night – vil vi fra kl. 16 stå –
sandsynligvis øverst i Østergade (v. præstegården) – i vores telt for at komme i snak med folk,
uddele flyers, det fynske valgprogram + diverse godter, kaffe o.l. Fokus er nationalt og på
Fabians mærkesager, som også handler om bæredygtige lokalsamfund.
Hver især overvejer, hvad vi helt lavpraktisk kan bidrage med på dagen.
Ingvard vil sørge for at få bragt valgmateriale til biblioteket – og finder også ud af, hvornår
diverse flyers er frigivet til udlevering.
Ad. 6. Temamøde om økologi til efteråret
Susanne spørger Kristine Karlshøj, om hun vil være facilitator på dagen, som fortrinsvis skal
bygges op om lokale kapaciteter. Vi satser på, at det bliver midt i september.
Ad. 7. Kommende møder
SFs formøde den 6.6 kl. 19-20 (Johanne)
Kommunalbestyrelsesmøde den 11.6 kl. 17 (Johanne)
SFs formøde den 27.6 (Ida og Jette)
Kommunalbestyrelsesmøde den 1.7 (Ida og Jette)
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 1. juli kl. 18 hos Ingvard
Ad. 7. Eventuelt
Drøftelse af Å's holdning til Spodsbjerg-Tårs forbindelsen. Fabian deltager i en debat om emnet.

