ÅRSMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND KOMMUNE D. 23. SEPTEMBER 2018
Til stede: Troels Brøgger, Fabian M. Davidsen, Ole Rolf Lassen, S;ne Bardeleben Helles, Susanne
Jørgensen, Helle M. Davidsen, Marie Midtgaard Andersen, Ida Friis, JeBe Purup, Ingvard Hansen og
Johanne BoFeldt (referent).
EJer en kort præsenta;onsrunde gik årsmødet i gang:
Ad. 1. JeBe blev valgt som dirigent.
Ad. 2. Stemmetællere blev Ida og Marie. Johanne referent.
Ad. 3. Bestyrelsens beretning v. Ingvard. Der blev s;llet spørgsmål ;l indholdet af 5-par;samarbejdet. Der henvises ;l vores egen hjemmeside: hBps://langeland.alterna;vet.dk for
yderligere uddybning heraf.
Yderligere bemærkninger Jl året, der er gået: Vi ﬁk ikke et mandat i kommunalbestyrelsen, selvom
det var tæt på. Men dybest set er det vig;gste ikke at få det mandat, men at få sin poli;k igennem –
og det prøver vi på bl.a. via 5-par;-samarbejdet i i øvrigt ak;v lokal deltagelse. Troels giver udtryk for,
at det er dejligt med den holdning.
Borgerinddragelsesudvalget (§ 17, stk. 4) er nu nedsat med 7 borgerrepræsentanter, hvor JeBe
s;llede op, men desværre ikke blev en af de 7, men derimod førstesuppleant. Udvalgets opgave er at
lave rammen for, hvordan borgerinddragelse skal foregå fremover. DrøJelse af
udvælgelsesprocessen, herunder for og imod repræsenta;on af alle de poli;ske par;er. Konklusion:
Det vig;gste er at vælge de borgere (medlem af et par; eller ej), som er engagerede, har
kompetencer og stor interesse for tanken om borgerinddragelse. ”Og vi fortsæBer med at lave
oﬀentlige møder med poli;kerinddragelse”, sagde Ingvard. Marie foreslår, at vi skriver et læserbrev
om, at vi er glade for, at udvalget nu er nedsat og at vi er spændt på udbyBet.
Troels anbefaler bogen ”Tæm eliten” – fra magtelite ;l borgerdemokra; - og evt. arrangere et
oﬀentligt møde med en af forfaBerne, herunder invitere borgerinddragelsesudvalget.
Ad. 4. Regnskabet blev fremlagt af Ingvard og godkendt af forsamlingen.
Bemærkninger: Fremover vil regnskabet følge kalenderåret! Fabian gør opmærksom på, at KVmidlerne skal bruges i kalenderåret og ikke må overføres ;l næste år. Troels foreslår, at vi fremover
bruger det gra;s og overskuelige regnskabsprogram ”Prominent forening”. Så bliver alle formaliteter
automa;sk opfyldt. En logisk følge af ovennævnte er forslag om, at årsmødet fremover aboldes i
marts måned. Det samme er netop besluBet i Storkreds Fyn og i ﬂere lokalforeninger. DeBe kræver
dog indkaldelse ;l ekstraordinært årsmøde, hvor denne ændring kan besluBes sammen med en
;ltrængt gennemgang af vores vedtægter. Den kommende bestyrelse indkalder i starten af det nye år
;l ekstraordinært årsmøde.
Ad. 5. Der er ingen indkomne forslag.
Ad. 6. Valg ;l bestyrelsen, som består af 7 medlemmer + suppleanter. Alle er på valg.
Følgende genopsJller: Ingvard Hansen, Ida Friis, Fabian M. Davidsen, JeBe Purup, Carsten Roed
Jensen (var ikke ;l stede, men har ;dligere givet udtryk for ønske om at genops;lle) og Johanne
BoFeldt. Det besluBes på mødet, at øvrige fremmødte medlemmer af lokalforeningen må s;lle op
d.d. Udover ovennævnte fra bestyrelsen ops;ller også Troels Brøgger og Marie Midtgaard Andersen.
Alle laver en kort mo;va;on for ønsket om at ops;lle. Da der nu er 8, der s;ller op og kun 7, der skal
vælges, bliver der for første gang skriJligt valg. Proceduren er, at man højst må stemme på halvdelen
af de 7 (rundet op ved ulige antal), altså højst 4.

Den nye bestyrelse blev som følger: Ingvard Hansen, Ida Friis, Fabian M. Davidsen, JeBe Purup,
Troels Brøgger, Marie Midtgaard Andersen og Johanne BoFeldt. Bestyrelsen kons;tuerer inden
næste bestyrelsesmøde.
Ad. 7. Som suppleanter blev valgt Susanne Jørgensen og Ole Rolf Lassen.
Ad. 8. Som revisor og revisorsuppleant blev Mads Jørgensen og Ole Rolf Lassen begge genvalgt.
Ad. 9. Eventuelt
Kort orientering om årsmødet i Storkreds Fyn i går d. 22.9.18 i Odense. Kun 3 fra bestyrelsen
ønskede at genops;lle. Der blev dog valgt en helt ny bestyrelse, idet den del af bestyrelsen, som
ønskede at genops;lle, endte med at trække sig helt p.g.a. kri;k af beretningen og p.g.a. det
utaknemmelige arbejde, det er, når alt arbejdet ligger på så få hænder. Hele forsamlingen var enige
om, at der ikke skulle tales mere om det forløbne år (reset) – og at der nu skal kigges fremad, ikke
mindst mod det kommende folke;ngsvalg (FV). Et bredt udsnit af Lokalforeninger på Fyn er
repræsenteret i den nye bestyrelse (Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Assens og
Middelfart).
S;ne B. Helles (Alterna;vets spidskandidat på Fyn) tager snarest kontakt ;l den nye
Storkredsbestyrelse med henblik på strategi i.f.m. det kommende folke;ngsvalg (FV). Glæder sig ;l at
få en makker i Storkredsens bestyrelse, som ledelsesmæssigt, kampagnemæssigt og organisatorisk
tager ansvaret. Kvaliteten af valgkampen er afgørende, så det bliver Alterna;vets valgkamp og ikke
den enkeltes eget løb. Marie ;lføjer, at ja, vi skal huske, at Å også er en bevægelse! Og at bevægelsen
står lige bag ved kandidaterne. Foreslår desuden et beredskab i.f.t. FV, som kan træde i ak;on, så
snart valget udskrives.
I anledning af ;lstedeværelsen af hele 2 fynske folke;ngskandidater for Alterna;vet, S;ne B. Helles
(spidskandidat) og Fabian M. Davidsen (nr. 2 på listen) opfordres begge ;l – sådan lidt fra hoJen - at
præsentere sig med fokus på deres mærkesager. Deres oﬃcielle præsenta;oner ﬁndes andetsteds,
blandt andet på deres Facebook-sider.
Kort skal dog nævnes et par s;kord fra oplæggene:
Fabians hovedoverskriJ er ”Frihed, lighed og fællesskab”. Fabian fokuserer særligt på
uddannelsespoli;k og at unge skal høres i en demokra;sk proces. Også fokus på UBI (universel
basisindkomst). Glæder sig ;l en kommende valgkamp og ;l at få mange unge engagerede.
S;nes hovedoverskriJ er: ”Frihed og solidaritet” og er i den fynske sammenhæng meget optaget af
bæredyg;ge lokalsamfund. Den helt store eksisten;elle udfordring er klimaet! Derudover er der
mange andre områder, vi må forholde os ;l (infrastruktur, uddannelsespoli;k, erhvervspoli;k og
velfærdsdelen). Fokus på at hjælpe mennesker ;l at blive den bedste udgave af sig selv. Vil gerne
trække på kompetencer fra medlemmer i valgkampen. Ønsker et fælles valgprogram for Fyn.
Under eventuelt tales videre om planlægning af valgkampen: Ida foreslår, at vi i lighed med enkelte
andre par;ers kandidater allerede nu sæBer gang i valgkampen via forskellige indlæg. Evt. kunne vi
overveje noget i 5-par;-samarbejdet.
Den poli;ske kamp er for Alterna;vet mere end promovering af de enkelte kandidater. Kandidaterne
promoverer sig selv og Å alt det, de kan.
S;ne har været på Langeskov marked (indslag på TV2), hvor hun drøJede UBI (Uncondi;onal Basic
Income – altså borgerløn uden modkrav) med Nye Borgerlige, som også er posi;vt stemt for deBe.
Dog ikke enighed om størrelsen af beløbet! Der er aJalt et debatmøde i Nyborg, arrangeret af de 2

par;er, hvor det kun er deBe emne, der er på programmet. Vi vil gerne tale med alle dem, hvor det
giver god mening. Vi udelukker ikke nogen i en debat.

Næste åbne bestyrelsesmøde: Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 19 i Borgerhuset

