REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I Å-LANGELAND D. 30. MAJ 2021
Til stede: Ingvard Hansen, Eva Christiansen, Jette Purup og Johanne Botfeldt (ref.). Afbud: Susanne
Jørgensen, Kristine Karlshøj, Peter Marxen.
Ad. 1 Referat fra 11.4.21 godkendt.
Ad. 2. Siden sidst
Lokalt Demokratiudvalg: Jette og Johanne orienterede fra sidste møde d. 25.5.21, hvor det første møde
med Borgerpanelet efterfølgende blev afholdt. Til stede var 13 repræsentanter fra foreninger spredt ud
over hele Langeland og Strynø. Derudover afbud fra 5 andre interesserede, som blot var forhindret i at
deltage denne gang. Der blev blandt deltagerne udtrykt behov for at mødes udenfor de gængse møder og
mailadresser blev delt. Jette orienteret om FN’s 17 verdensmål og i særdeleshed verdensmål nr. 11
(Bæredygtige byer og lokalsamfund). Den sum penge, som foreninger kan søge, skal styrke bæredygtige
fællesskab i lokalsamfundene. Der blev vist en række eksempler til inspiration. Runde blandt deltagerne om
deres tanker, forslag og problemstillinger rundt omkring. Der er grundlag for en spændende udvikling
sammen med Borgerpanelet.
Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget springes over, da Susanne ikke er til stede.
Stivennerne v. Ingvard: Der er nu 150 medlemmer og 800 følgere – nye kommer til hver dag. Næste
prøvetur er allerede nu på torsdag d. 3. juni kl. 10 ad Bagenkops ildsjælefodspor. Selve turen finder sted
lørdag d. 12. juni i tilknytning til Havnens dag, som man efterfølgende har mulighed for at deltage i. Der er
også arrangementet ”På cykel med cello på ryggen” fredag d. 4. juni kl. 10 fra Rudkøbing. Tilmelding til
Ingvard. Se mere på hjemmesiden Langelands Sti-venner under visamlerenderne.dk og på Facebook
(Langelands Stivenner).
DN v. Eva: Eva og Poul har talt orkideer på Påø enge og kunne konstatere færre i dette år. Antallet har ellers
været stigende gennem de sidste 8 år. Har været oppe på omkring 2000. I år altså færre, ca. 1700, hvilket
sagtens kan skyldes den ændrede naturpleje med vildtgræsning. Mødte i øvrigt direktøren for Gubra,
Henrik Blou med kone og børn. De var meget interesserede i at lave noget lignende ved Løkkeby, hvor nu
100 ha landbrugsjord er ved at blive omdannet til natur (skov, enge, vådområder).
Langelands elforsyning v. Jette: Husk Brugermødet d. 14. juni 2021 kl. 17. OBS!! Adgangskort skal hentes
senest 3 hverdage inden, d.v.s. senest tirsdag d. 8. juni. Det er muligt at hente adgangskort til andre med
en fuldmagt. Kom og stem flere kvinder ind i Repræsentantskabet. Der er p.t. 6-7 kvinder og ca. 50 mænd
(repræsentantskabet har 58 medlemmer). Vi ønsker, at man arbejder meget mere direkte på at udnytte
den overskydende strøm. Foruden forslaget fra Jette, Å, og H.C. Rasmussen, Radikale, om at ombygge
Strynøfærgen til el-færge (læserbrev i FAA), kunne man opfordre private husstande til at omlægge fra olie
til el (luft til luft eller vand) + lave en indsats for at få flere el-biler.
Ad. 3. Nyt fra partiet/Storkredsen v. Ingvard: Der er endnu ingen kandidater, som ønsker at stille op til
Regionsvalget. Opstillingsmøde udsat til sensommeren.
Ad. 4. Nyt fra kassereren v. Susanne – udgår.
Ad. 5. Kommunalvalg: Det blev besluttet, at Ingvard tager kontakt til Catrine Madelaire, Fyns Amts Avis og
Øboen i.f.t. et interview, hvor vi gerne vil fortælle, hvorfor vi ikke stiller op og at vi fortsat er en aktiv
lokalforening, som har været og fortsat er involveret i mange aktiviteter, udvalg og foreninger her på
Langeland, herunder fortælle om vores planer her i efteråret. Ingvard og Johanne deltager i interviewet.

Planer for efteråret er dels inspirationsdagen om et vildere Langeland (se under pkt. 6), dels beslutningen i
dag om at indbyde de 4 andre partier fra 5-parti-samarbejdet til et afrundende og farvel og tak møde i
første halvdel af oktober. Vi sætter dagsordenen, som bliver noget i retningen af ”Visioner for Langeland
i.f.t. miljø”. Vi vil bede de 4 partiledere om at komme med et oplæg om, hvad de hver især vil gøre på det
grønne område. Vi vil formulere spørgsmål med afsæt i Alternativets program. Det vil være en slags
vælgermøde, blot i en lukket kreds af medlemmer fra de 5 partier. Det er vigtigt at runde det fine
samarbejde, som vi har haft, af på ordentlig vis. Jette vil gerne stå for at lede os godt igennem
temadebatmødet i 5-parti-samarbejdet. Jette trækker sig så i stedet fra at lave demokrati-workshop til
Fællesskabets Folkemøde, som Landsbyklyngen er arrangør af. Arrangementet formodes at løbe af stablen
engang i oktober. Eventuelt kunne Lokalt Demokratiudvalg i stedet have en stand på mødet?
Ad. 6. Næste tiltag: ”Et vildere Langeland”, som bliver vores eneste offentlige arrangement her i efteråret.
Til gengæld skulle det gerne blive et brag af en dag. Arrangører: Alternativet, DN og Langelands Efterskole.
Af flere grunde bliver dagen arrangeret som en markedsdag med forskellige oplæg og boder til inspiration.
Datoen ligger fast på lørdag d. 18. september, da det passer godt i efterskolens program og ikke kolliderer
med Skovsgård Høstmarked og andre grønne arrangementer i første halvdel af september. Kristine har ikke
mulighed for at facilitere i netop den weekend, hvorfor programmet tilrettelægges, så det kan lade sig gøre
uden. Der bliver så (sandsynligvis ikke) en fælles erfaringsopsamling til sidst, men en inspirations-, læringsog oplevelsesdag.
Stikord i.f.t. planlægning indtil videre: * Lån af Handelsstandsforeningens telte til boder. * Dagen starter kl.
10 med evt. åbning v. Tonni Hansen, borgmester, præsentation af dagens indhold og muligheder.
*Hovedoplægsholder (En repræsentant fra Gubra, enten Nee Rentz-Petersen eller Rasmus Willig): Hvordan
forestiller du dig Langeland om 40 år? Oplæg af max. ½ times varighed, dernæst spørgsmål/debat.
*Overordnet konferencier i.f.t. hele dagen.
* Skiftende ordstyrere til de mindre oplæg, som max skal vare et kvarter med efterfølgende et kvarters
debat. Ordstyrer byder velkommen og styrer debatten. Huske at spørge oplægsholder om evt. behov for
teknisk udstyr. * Hver hele time (kl. 11 + 12 + 13 + 14) kommer de kortere oplæg (f.eks. Maria Gram om
vilde bier og blomster, Mette Most, Regin fra Calendula Permakultur, Kristian G fra Skovsgård). Der skal
måske være højttaleranlæg, så man også kan høre oplægget udenfor (!)
* I den øvrige tid er der mulighed for at besøge de forskellige boder, f.eks. Giftfri Have, Mette Most (salg af
most), Regin (salg af grønsager), Naturplejegruppen (lær at slå med le), DN (lav din egen fuglekasse), Peter
(frøbytte), Marianne fra Skovsgård om vildtprojektet. Der vil også være madboder, kaffe og kageboder +
underholdning ved efterskoleeleverne.
Arbejdsgruppen består af som udgangspunkt: Peter, Eva, Anders, som er lærer på LE, Ingvard og Johanne.
Jette kommer med til det møde, hvor vi planlægger at offentliggøre mødet (pressemeddelelse, annonce
m.v.), men det skal være inden 1. september. Arbejdsgruppen mødes onsdag d. 9. juni 21 kl. 15 på
Langelands Efterskole. På det tidspunkt har vi forhåbentlig overblik over, hvem af de ovenfor nævnte
oplægsholdere og bod-passere, som kan og vil deltage.
Ad. 7. Kommuneplan 2021 – 2033. Kommuneplanen gennemlæses af alle inden næste bestyrelsesmøde,
som ligger umiddelbart forud for det første offentlige møde om planen. Så kan vi nå at forberede evt.
spørgsmål i fællesskab. Vi bestiller sandwich, da det er midt i spisetiden.

Ad. 8. Formøder med SF/kommunalbestyrelsesmøder: Ingvard og evt. Eva deltager i formødet d. 3.6.21 kl.
19 (sandsynligvis i Borgerhuset). Foreløbig Eva deltager i Kommunalbestyrelsesmødet d. 7.6.21 kl. 17 i
Rådhussalen.
Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 1. juli 2021 kl. 17 i Borgerhuset. Vigtigste punkt: Kommuneplan
2021-33. Kl. 19 samme aften offentligt møde om planen. Hvor, vides endnu ikke.
Ad. 9. Eventuelt: Intet

