BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND D. 21. JUNI 2018
Til stede: Jette Purup, Ida Friis, Ingvard Hansen, Fabian Munkholm Davidsen, Lise Munk og Johanne
Botfeldt (ref.). Afbud fra Susanne Jørgensen og Carsten Roed
Ad. 1. Godkendelse af referat fra 24.5.18 - Referatet godkendt.
Ad. 2. Løst og fast
Jette: Orienterer om, at næste 5-parti-møde bliver d. 21.11.18 kl. 18 i Borgerhuset. SF står for
maden (suppe og peberrodskød). Jette skal formentlig være ordstyrer.
Orienterer om, at Landsbyklyngen har fået nyt formandskab, nemlig Kjeld Tønder, Strynø, som
formand og Bjørn Brandenburg som næstformand.
Lise: Supplerer med oplysninger om, at den spørgeskemaundersøgelse, som Landsbyklyngen har
sendt ud til borgerne, viste, at naturen og miljøspørgsmål blev vægtet højest, dernæst fred, tryghed
og det gode liv. Gennemgående var der også ønske om bedre bredbåndsdækning. Til efteråret vil der
blive taget mere fat i undersøgelsen. Landsbyklyngen er stadig ved at finde sine ben, så organet kan
p.t. virke lidt tungt. Hvad er egentlig opgaven?
Opdagede pludselig, at hun var udmeldt at Alternativet! Det skyldtes skift af kontokort. Det varede
dog kun en enkelt dag, så blev det bragt i orden;-)
Fabian: Orienterer om, at Lokalforeningen Langeland kun har fået tildelt 4.232 kr. (inklusiv KVmidlerne) som budget for hele 2018. Det er samme beløb som vi fik i 2017. Der er i Storkredsen
endnu ikke vedtaget en fordelingsnøgle mellem Lokalforeningerne. Ifølge Hovedbestyrelsen er vi
berettiget til 7.200 kr. inklusive KV-midlerne, som for vores vedkommende er 2.320. Storkredsen
har prioriteret lokalerne i Odense og nedprioriteret Lokalforeningerne.
Der blev på mødet lavet en klage, som sendes til Storkredsen med cc til Hovedbestyrelsen og de
øvrige Lokalforeninger på Fyn.
Ingvard: Orienterer kort om det spændende arbejde i den Lokale i Tranekær.
Ida: Har været med til at lave en naturlegeplads sydpå. Det ender nok med at blive et projekt under
Landsbyklyngen med andre tovholdere. Kan ende med at blive i Tranekær i første omgang, men det
vil være oplagt sydpå også.
Ad. 3. Orientering fra SF’s gruppemøde
Johanne orienterede fra SF’s gruppemøde, hvor hun og Susanne deltog. Der blev spurgt til, hvor
langt udvalget for Borgerinddragelse var. Tonni oplyste, at der efter sommerferien bliver indkaldt til
borgermøde, hvor der vil komme oplæg fra andre kommuner, som har haft vellykket
borgerinddragelse, og blive informeret om mulighed for at søge en af de 7 borgerpladser i udvalget,
som indtil videre består af 5 politikere.
HC fra de radikale var også til stede på SF’s gruppemøde, og bragte emner omkring Larven i
Ørstedsparken + Langelandsfestivalens ændring af hovedindgangen (væk fra byen) op.
Selve dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet gav ikke anledning til drøftelser, blot orientering.
Ad. 4. Orientering fra kommunalbestyrelsesmødet

Jette var til kommunalbestyrelsesmøde og stillede i spørgerunden spørgsmål om valget til Langeland
Forsyning. Tonni Hansen medgav, at der var nogle unøjagtigheder i.f.m. stemmetallene, men at det
ikke ændrede ved det endelige resultat. Der var også kritik af, at valgproceduren var for indviklet,
flere kom af forskellige grunde ikke til at stemme. Borgmesteren lovede at skrive til forsyningens
bestyrelse med henblik på at få rettet unøjagtigheder i valgproceduren før næste valg om fire år.
Deltagere ved næste formøde i SF d. 28.6: Fabian og Ingvard
Husk at spørge ind til deres tanker om et kommende Ungdomsråd.
Deltagere ved næste kommunalbestyrelsesmøde d. 2.7: Ingvard og Fabian
Ad. 5. Orientering om og drøftelse af opstillingsmødet d. 6. juni, samt drøftelse af mulighed for
Lokalforeningens støtte til Fabian
Der er muligvis fejl ved stemmeoptælling, som ved nærmere optælling kan betyde, at to af
kandidaterne bytter plads på listen (nr. 4 og 5). Dette er ved at blive undersøgt.
Det er en udfordring at få en godt team blandt kandidaterne, som har besluttet, at der blandt dem
selv skal vælges en tovholder.
Fabian har fået lavet aftale med Alternativets Unge om at benytte deres MobilePay nummer til
donationer øremærket Fabian i.f.m. det kommende folketingsvalg. Dette for at undgå, at han bliver
beskattet af penge til valgplakater m.v..
Ad. 6. Drøftelse af tiltag: 1. Hvordan gøre unge mere interesserede i politik, 2. Hvordan undgå
fattigdom blandt børn og 3. Hvordan få unge ud af misbrug på Langeland?
Det var de 3 emner, som 5-parti-mødet fandt frem til som hovedpunkter, som der skal arbejdes
videre med i fællesskab. Bliver drøftet her i bestyrelsen hen over de næste gange.
Fabian: Foreslår, at der laves en politik for halballer, da det er her, at mange 13-årige starter et
”legalt” misbrug. Forældrene/skolen kan have en klar politik, men den smuldrer, når man tillader
halballer med alkohol. Der genereres også misbrugere i Ungdomsskolen og videre i
uddannelsessystemet. Har også erfaring for, at der er steder, hvor der typisk IKKE opstår misbrug, og
det er der, hvor der er nogle gode fællesskaber, f.eks. på VUC og på Kassebølle Friskole.
En løsning kunne være at skabe nogle gode fællesskaber for unge, hvor der ikke bliver drukket
alkohol.
Undersøge: Hvad menes egentlig med fattige børn på Langeland? Er der lavet en undersøgelse, som
viser graverende tal? Er det ud fra en standard om, hvad hver enkelt bør have at leve for? Er der
nogle konkrete eksempler? Vi skal undersøge, hvad problemstillingen bygger på, inden vi går dybere
ind i dette.
Ad. 7. Eventuelt
Ida ønsker, at vi på næste møde drøfter mere indgående vores eventuelle max grænse for turister på
Langeland (vejes op mod ønsket om fred og ro, både hos visse turister, fastboende og folk, der
ønsker at flytte til Langeland). Uddyber næste gang, hvilke problemer hun ser.
Tak til Ingvard for en aldeles skøn sommermiddag
Næste bestyrelsesmøde er d. 16. august 2018 kl. 19 i Borgerhuset, Rudkøbing.

