REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND D. 24.5.2018
Til stede: Lise Munk, Ingvard Hansen, Jette Purup, Fabian Munkholm Davidsen, Susanne
Jørgensen og Johanne Botfeldt (ref.)
Ad. 1. Godkendelse af referat: Referat godkendt!
Ad. 2. Løst og fast
Susanne er optaget af at deltage i kommunens handicap-råd, hvor hun er stedfortræder. Er netop af
Dansk Handicapråd blevet tilbudt et grundkursus d. 2.6 i Høje Tåstrup.
Fabian er ved at planlægge workshoppen ”Frihed, lighed og fællesskab”. Er nu stoppet med alle
tillidsposter i Å-unge for at koncentrere sig om eksamen og det kommende kandidatvalg 6.6. (se
omtale heraf senere i referatet).
Lise orienterer om, at Landbyklyngen afholder idémesse d. 2. juni fra kl. 13.30 – 15 på Bellevue 5,
Rudkøbing.
Jette deltog sammen med Ingvard i mødet d. 22.5 i Langeland Forsyning. Bestyrelsen består af 5
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 3 medarbejderrepræsentanter og 1 forbrugerrepræsentant.
Umiddelbart svært at se, at der er tale om reel brugerindflydelse.
Ingvard har deltaget i generalforsamlingen i ”Den Lokale” i Tranekær, hvor der blev valgt ny
formand. Muligvis kan der ansættes tovholder via ”Job med løntilskud”.
Ad. 3. Orientering fra SF's gruppemøde
Jette og Johanne deltog.
Drøftelse af dagsordenen for det kommende kommunalbestyrelsesmøde, hvor især 2 punkter blev
drøftet:
1. Boligforeningens vedtægter for de kommende seniorboliger på Bellevue, hvor beboerne er
med til at beslutte, hvem der flytter ind. Den generelle holdning er, at valg af beboere bør
ske ud fra ventelisten og ikke ud fra en personlig vurdering.
2. Borgerinddragelsesudvalget, som kommer til at bestå af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer
og 7 borgerrepræsentanter.
Ad. 4. Orientering fra kommunalbestyrelsesmødet
Jette og Johanne deltog.
Vedrørende ovennævnte punkter:
Ad. 1: Winnie Kielstrup Hansen fra SF er medlem af Boligforeningens bestyrelse og vil der drøfte
vedtægterne ud fra ovennævnte holdning.
Ad. 2: Fra kommunalbestyrelsen blev valgt: Lisa Pihl (S) som formand, Jørgen Nielsen (K), Erik
Jørgensen (SF), Kim Welcher (DF) og Bjarne Nielsen (V). Kommunalbestyrelsen udpeger de 7
borgerrepræsentanter, sandsynligvis ud fra et ansøgningsskema. Uddybning: Se referat fra
kommunalbestyrelsen.
SF's formøde torsdag d. 7.6 kl 19: Susanne og Johanne deltager
Kommunalbestyrelsesmøde d. 11.6 kl. 17: Susanne og Jette deltager
Ad. 5. Evaluering af 5-parti-mødet
Vi var i alt 34 deltagere fra de 5 partier. Et virkelig godt møde med høj standard – og super hyggelig
stemning. Foruden de fælles mærkesager var der særligt fokus på at højprioritere børn, der lever i
fattigdom og unge misbrugere, som udgør et stigende problem.
Alternativet stod for mødet (Jette som organisator + os alle med hver vores yndlingsretter). Indtægt
for mad og drikke: 1173,50 kr. Udgifter: 1105,00.
Lokalforeningens kassebeholdning er aktuelt på 2.693,00.

Ad. 6. Evaluering af pinseturen til Strynø
En dejlig tur i skønt vejr og godt selskab (vi var 14). Første mål var besøg i Strynø biodynamiske
frugthave hos Mette Meldgaard (Mette Most), som satte tid af til at fortælle om livet i og
principperne for frugthave og mosteri med rundvisning i plantagen og lækre smagsprøver. Stor tak
til Mette:-)
Derefter i skarpt trav direkte til lækkert frokostbord hos Lotte i caféen i Smakkecenteret.
Turen blev sluttet af med Majstangsfesten, som var en førstegangsoplevelse for en del af os.
Imponerende samarbejde for at få rejst den kæmpestore og tunge majstang.
Ny tur: På bestyrelsesmødet i august drøftes ideer til nyt udflugtssted.
Ad. 7. Forslag til årsmøde i Storkreds Fyn
Ingvard og Erik kigger på forslag, f.eks. at hver lokalkreds stiller med hver 1 medlem, som så
danner Storkredsen. Der lægges også op til færre møder, f.eks. 4 møder årligt.
Fabian foreslår, at det blot bliver et mandat fra hver lokalforening, så man kan skiftes om opgaven.
Ad. 8. Dato for vores eget årsmøde
Lokalforeningen Langelands årsmøde bliver søndag d. 23. september fra kl. 10 – 13 (brunch).
Der indkaldes til mødet senest 4 uger før. Her skal også medsendes forslag til
vedtægtsændringer. Susanne og Ingvard gennemgår vedtægterne m.h.p. ændringer.
I referat fra bestyrelsesmødet i august skal stå, hvem i den nuværende bestyrelse, som gerne vil
genopstille. Samtidig opfordres øvrige interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen.
Ad. 9. Orientering om opstillingsmødet til FV og EP i Odense onsdag 6. juni kl. 18.30–21.30.
Sted: Alternativets lokaler i Nørregade 71, 2. sal.
Kandidatudvalget anbefaler, at den øverste på listen bliver spidskandidat, samt at de 2 øverste bliver
henholdsvis en mand og en kvinde (afhængigt af stemmetal).
Fælleskørsel: Jette lægger bil til fra Rudkøbing til Svendborg Vest, hvorfra vi tager toget kl. 17.35.
I skrivende stund er der 2 ledige pladser i Jettes bil.
Man kan kun stemme ved at møde op, så kom så mange som muligt, så vi kan få Fabian helt
op i toppen af listen! Mødet starter præcis kl. 18.30 (ingen bliver lukket ind efter 18.30).
Ad. 10. Evt.
Diverse møder:
Infomøde om Geopark på Ørstedsskolen tirsdag 29. maj kl. 19–21.30.
Offentligt øhavssti-møde i september i Borgerhuset, Rudkøbing
Josephine Fock kommer til Odense mandag 28. maj (i Nørregade 71, 2. sal. Odense)
Næste bestyrelsesmøde: 21. juni kl. 17.30 hos Ingvard. Tilmelding nødvendig p.g.a. mad.
På dette møde skal vi huske at drøfte følgende punkter fra 5-parti-mødet: Hvordan får vi flere unge
til at tale om politik (forslag fra Helle Hansen, SF), fattige børn, unge misbrugere.
Bestyrelsesmødet i august bliver 16.8 kl. 19 i Borgerhuset.

