REFERAT fra bestyrelsesmøde i Alternativet Langeland d. 8. oktober 2020
Til stede: Peter Marxen, Susanne Jørgensen, Carsten Friager, Birthe Larsen, Ingvard Hansen, Jette Purup og
Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Eva Christiansen.
Ad. 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 13.8.20 godkendt. De punkter, som skulle tages op på næste
bestyrelsesmødet, altså i dag, kommer under eventuelt.
Ad. 2. Siden sidst:
Birthe og Carsten: Har været involveret i Affaldsindsamling arrangeret af DN.
Susanne: Tilfreds med den nye badge ”Hold afstand”. Er nu avanceret fra suppleant til medlem af
Langelands bestyrelse for Voksen Special Undervisning (VSU), da det ene af 2 udpegede medlemmer fra
Danske Handicaporganisationer (DN) gik ud af bestyrelsen. Er tovholder i bredbåndsgruppen i Klavsebølle.
Peter: Har travlt med lønarbejde og meget andet. Har i dag været involveret i et arrangement på
biblioteket, hvor DN-Svendborg fortalte om sit samarbejde med kommunen om vilde blomster på 17
vejstrækninger i Svendborg. Var også involveret i biografforedraget med Regin fra Calendula Permakultur,
Snøde Udflytter. Foredraget lagde op til den efterfølgende film ”Den største lille gård”, som for øvrigt, hvis
man gik glip af arrangementet, kan ses på Filmstriben (ref. oplysning). Peter kan for tiden i Å-sammenhæng
ikke yde meget andet end at komme til bestyrelsesmøderne.
Johanne: Deltog i Vandkantskonferencen sammen med Carsten, har været til digitalt landsmøde i
Alternativet og er netop udpeget til 2. suppleant i Lokalt Demokratiudvalg, fordi den oprindeligt valgte
suppleant trak sig.
Jette: Har også meget travlt, bl.a. i.f.t. arbejdet i Stivennerne, hvor hun p.t. samarbejder med Vagabond
Tours Langeland om et stort arrangement med 4 vandreture henover en weekend (21.-22. november. 8.
marts-gruppen holder sit indledende møde i uge 43. Deltog i affaldsindsamlingsdagen med at samle
cigaretskodder op i Rudkøbing – havde en høst på 1000 stk.! Er ordinært borgermedlem af Lokalt
Demokratiudvalg.
Ingvard: Deltog ved sidste byrådsmøde som ordinært medlem af kommunalbestyrelsen. Er 1. suppleant for
SF (p.g.a. det valgtekniske samarbejde mellem SF, Radikale og Å) og var denne gang stedfortræder for
Winnie Kielstrup, SF, men som medlem af Å. Det blev dog overset i farten. Også en del involveret i
Stivennerne.
Ad. 3. Nyt fra Storkredsen v. Ingvard: Vi har fået 4000 kr. ind på kontoen fra Storkredsen. Josephine Fock
har aflyst sin deltagelse i mødet for alle Storkredsens lokalforeninger, arrangeret af Alternativet Assens. Om
mødet afholdes uden J.F. vides ikke p.t. Nyt fra Landsmødet v. Johanne: Deltog i størstedelen af 2-dages
mødet, afbrudt af andre aftaler. Var med til alle afstemninger. Der var en del vedtægtsændringer, blandt
andet flere afgørende med straks-iværksættelse. Disse vedtagelser medførte dels skift af forperson, Poul
Brandrup, som har siddet i Hovedbestyrelsen de sidste 5 år, heraf 2 år som forperson og dels, at flere af de
opstillede kandidater, herunder P.B., ikke kom på valg til selve Hovedbestyrelsen, idet alle kandidater – kun
på dette Landsmøde – skulle godkendes med 50% flertal. Dette var en midlertidig vedtægtsændring. Ny
fremadrettet vedtægtsændring blev, at alle kandidater fremover skal have et vist antal stillere for at kunne
stille op. Den anden kandidat til forpersonposten var fra Nordjylland (jeg kan desværre ikke huske eller
finde navnet). Denne trak sig inden afstemningen, hvorved en anden ny vedtægtsændring trådte i kraft,
nemlig, at såfremt ingen forperson vælges på Landsmødet, konstituerer Hovedbestyrelsen sig selv, nu også

med forperson. En anden vigtig vedtægtsændring: Alternativets Unge har nu en ordinær plads i
Hovedbestyrelsen. Udover dette var der generelt en god stemning og gode indlæg på Landsmødet.
Ad. 4. Nyt fra kassereren: Mange penge på kontoen p.g.a. pengene fra Storkredsen + 3 donationer. Saldo
5.517 kr.
Ad. 5. Evaluering af 5-parti-mødet. Runde med oplevelse af mødet. Godt, at Rikke Fink redegjorde for
kommunens klimaplan. Der er igen afsat flere penge til energirenovering. Der arbejdes nu på
affaldssortering i alle kommunens institutioner. Godt, at der sættes ord på de gode intentioner, hvoraf
nogle allerede bliver udført i praksis. Men der er dog ikke mange penge at give af. Møderne har også haft
en god effekt i.f.t. at vi lærer hinanden bedre at kende på tværs af partierne.
Ad. 6. Evaluering af ”Vild-have” arrangement hos Carsten. Godt arrangement – passende antal i.f.t. at alle
kunne høre. Stor interesse i.f.t. at udveksle gode tips med hinanden. Arrangementet gentages til foråret,
når der er er flere vilde blomster. Godt med deltagelse af sommerfugle- og bieksperter.
Ad. 7. Orientering om revision af kommuneplan 21-33 v. Jette. Omhandler især klima og erosion, mest
i.f.t. at Langeland kan risikere at blive oversvømmet. Det mest interessante fra orienteringen handlede om
landsbymiljøer, herunder at der skal udvælges enkelte landsbyer som særligt bæredygtige. Inddragelse af
Lokalt Demokratiudvalg og Landsbyklyngen til dette arbejde. Det anbefales at læse yderligere i
nedenstående link fra power-point præsentationen fra selve mødet:
https://langelandkommune.dk/Files/Files/Borger/By_og_Landskabsplan/Pr%C3%A6sentation%20informati
onsm%C3%B8de%20den%2028092020.pdf.
Kommuneplanen forventes forelagt det politiske niveau i løbet af 2. kvartal 2021 og sendt til høring i 8 uger
fra medio 2021. Høringssvar behandles i 3. kvartal og kommuneplan forventes vedtaget i slutningen af
2021. OBS. Aftalt, at vi alle læser powerpoint-oplægget og ud fra det gør opmærksom på, hvad vi synes, der
mangler. Tages op på næste bestyrelsesmøde m.h.p. evt. læserbreve.
Ad. 8. Mail til 15 tidligere medlemmer. 1 har svaret, og han giver som begrundelse for udmeldelsen den
landspolitiske uro.
Ad. 9. Kommunalvalg 2021. Indtil videre ikke særlig stor succes med at finde kandidater. Vi træffer en
endelig beslutning om, hvorvidt Alternativet stiller op til KV 21 på næste bestyrelsesmøde d. 29.november.
Ad. 10. Deltagere i SF’s formøde torsdag d. 5.11.20 kl. 19: Ingvard og Peter og i
kommunalbestyrelsesmødet mandag d. 9.11.20 kl. 17: Ingvard og Jette.
Ad. 11. Næste bestyrelsesmøde 29. november kl. 13 i Borgerhuset. Det bliver også julefrokost, hvor hver
medbringer en ret. (Peter medbringer tomatsalat).
Ad. 12. Eventuelt:
Carsten og Johanne refererer fra Vandkantskonferencen d. 1.10. afholdt hos Quest.dk. Vi forsøgte at
henstille til, at man ved planlægning af turistaktiviteter hele tiden skal have øje for og tage hensyn til f.eks.
de fredede fugleområder og naturen som helhed. Her tænkes f.eks. på surfing i nærheden af et fredet
fugleområde. Vi blev orienteret om, at det ikke hørte hjemme på dette møde, men krævede henvendelse
til Teknik- og miljøudvalget. Dette drøftes videre på næste bestyrelsesmøde m.h.p. henvendelse til
politikerne. I øvrigt et spændende iværksættermøde med mange godt tips og input, ikke mindst tanker og
metoder i.f.t. opstarten og følgerne af Cold Hawaii og lokalsamfundets rivende udvikling. Også spændende

at høre om erfaringer fra Quest.dk med tilbud om overskuelige vandreture og overnatning især rettet mod
småbørnsfamilier.
Vi nåede ikke i fællesskab at drøfte dagsorden til det kommende møde d. 13.10 i Lokalt Demokratiudvalg. Ej
heller at drøfte det betænkelige opkøb af dansk landbrugsjord via udenlandske kapitalfonde.
Huskeliste til næste bestyrelsesmøde:
Kommuneplan m.h.p. eventuelle læserbreve
Vandkantskonference m.h.p. henvendelse til det politiske niveau vedr. fredede naturområder
Opkøb af dansk landbrugsjord

