Referat fra bestyrelsesmøde i Alternativet Langeland d. 13. august 2020
Til stede: Ingvard Hansen, Jette Purup, Eva Christiansen, Susanne Jørgensen, Reinar Foehling,
Peter Marxen, Carsten Friager, Birthe Larsen og Johanne Botfeldt (ref.)
Ad. 1. Referat fra 28.5 godkendt.
Ad. 1.a. Præsentationsrunde, da et nyt medlem, Reinar fra Norge, er flyttet til Langeland
sammen med sin kone. Reinar har været kommunalbestyrelsesmedlem i Drammen, hvor han
har boet og stadig arbejder. Velkommen til dig, Reinar😊
Ad. 2. Nyt fra Storkredsen. Ingvard har ikke hørt noget derfra, men blot søgt om tilskud til
vores lokalforening. Orienterer om, at der er udsendt et nyt spændende forslag til ændring af
Alternativets landsdækkende struktur. Mere tilbage til de oprindelige intentioner og forsøg på
at lave en struktur og ledeIsesform, som er mere flad og inddrager alle medlemmer i højere
grad. Ingvard sender oplægget ud til resten af bestyrelsen. Oplægget kan også læses på AlleOs,
hvor man skal logge sig ind som medlem. Punktet skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, men
det vil være godt at læse det mere indgående snart, da forslagsgruppen har bedt om
reaktioner på AlleOs i god tid inden det kommende Landsmøde i Alternativet (26. og 27.
september). Forslaget, som arbejdsgruppen meget gerne vil have kommentarer til, fremlægges
på Landsmødet i september, i første omgang som en hensigtserklæring.
Ad. 3. Ingvard er nu 1. suppleant for SF, da Ida Friis er flyttet fra øen og SF’s 1. suppleant er
afgået ved døden.
Ad. 4. 5-partimøde d. 16.9 kl. 18 i Borgerhuset, hvor vi denne gang er værter. Susanne står for
koordinering af maden. Carsten laver løgtærter, Birthe og Eva laver salater, Jette bager
myrebrød og køber småkager, Ingvard laver hummus og 2 tærter, Johanne laver noget
gluten/laktosefrit, herunder brød, evt. kage, champignonpostej eller tærte. Vi mødes kl. 16.30
og dækker bord m.v. Konceptet er nogenlunde, som det plejer, med kort oplæg fra hvert af de
5 partier. For yderligere uddybning, se dagsorden i mail af 7. august fra Ingvard. Jette er
ordstyrer for aftenen. Johanne referent i.f.t. konklusion fra opsamlingen fra de forskellige
borde. Tilmelding senest d. 11. september til Ingvard.
Ad. 5. Kommunalvalg 2021. Vi har endnu ikke fået bekræftende tilsagn fra mulige kandidater,
så indtil videre har vi ingen, der ønsker at opstille. Længere drøftelse af både mulighed for et
yderligere visionsarbejde sammen med de 5 øvrige partier + perspektiver i.f.t. kandidater eller
ej. Carsten F. og Ingvard går i tænkeboks i.f.t. opstilling. Det kræver, at vi kan få en
spidskandidat, som virkelig gerne vil. Det er i hvert fald en forudsætning for at stille op til det
store arbejde, som det kræver af os alle, da en eventuel kandidat skal forvente god opbakning
og støtte fra hele bestyrelsen. Hvis vi ikke deltager i valgkampen, så vil vi rykke et skridt væk
fra det tætte samarbejde med de øvrige partier. I løbet af efteråret skal det afklares, hvad vi
gør!!
Ad. 6. Spændende Vild have arrangement i Carstens Friagers have d. 30.8 kl. 14 – 16. Carsten
sender pressemeddelelse ud og sørger for, at arrangementet bliver omtalt i avisernes ”Det
sker” og på diverse Facebookgrupper, herunder Landsbyklyngen.
Ad. 7. ”Tomlen op for Langeland” v. Jette: Langeland kommune har via kommunens
udviklingspulje finansieret, at konsulent Carsten Theede fra Blaffernationen

www.blaffernationen.dk/ deltager i et offentligt møde den 6. oktober om ideen om Langeland
som blafferø. Der er søgt en del fonde til at få projektet op at stå, og der synes at være bred
politisk opbakning til ideen. Projektet hører under Landsbyklyngen. Andre byer i Danmark er
langt fremme med lignende projekter. Der blev udtrykt bekymring i.f.t. mærkesagen om gratis
bustrafik på Langeland, men det er 2 helt forskellige ting. Busserne vil aldrig komme til at køre
efter behov eller komme ud i yderområderne. Så det ene udelukker ikke det andet!
Ad. 8. Ingvard deltager i næste formøde afholdt af SF (vi kender ikke datoen endnu) og
ligeledes i det kommende kommunalbestyrelsesmøde mandag den 14. september kl. 17, hvor
også Carsten F. vil deltage.
Ad. 9. Næste åbne bestyrelsesmøde 1.10.20 kl. 18.30 i Borgerhuset. Bemærk starttidspunkt!
Ad. 10. Eventuelt:
Eva gør opmærksom på, at en landmand uden tilladelse har fyldt knust asfalt på 7 km.
markveje. Dette betegnes som forurenet jord. Landmanden har nu efterfølgende søgt om
fremtidig tilladelse hos TTM-udvalget (trafik, teknik og miljø) !! Udvalget skal tage stilling til
ansøgningen allerede d. 17.8. Kommunen har ikke ønsket at kræve asfalten fjernet med
undtagelse af 450 meter, da det er for tæt på et vandløb. Reinar foreslår, at der sendes en
bekymringsskrivelse til relevante instanser. Problemet er dobbeltsidigt, både generelt i.f.t.
selve sagen, dels selve sagsbehandlingen. Eva og Carsten skriver i første omgang en mail til
TTM-udvalget med kopi til Øboen og FAA.
Carsten har tidligere sendt brev til bestyrelsen om den bekymrende tendens med, at
udenlandske kapitalfonde er i færd med at opkøbe dansk jord. På nuværende tidspunkt er et
område på størrelse med 1/5 af Fyn opkøbt på denne måde. Johanne og Carsten sætter sig lidt
mere ind i sagen og laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Susanne gør opmærksom på, at der netop nu er et borgerforslag om at rykke sagsbehandling
af handicapsager væk fra kommuner og til regionerne, hvor specialisterne er. Kommunerne
laver mange fejl i deres sagsbehandling af handicappede, men kan regionerne gøre det bedre?
Hvad mener I? Cirka halvdelen af handicapsagerne på landsplan, og ligeledes på Langeland, er
fejlbehæftede i deres behandling, så borgerforslaget er relevant for os. Se borgerforslag.dk
Handicapområdet skal væk fra kommunerne.
Der er Årsmøde i Alternativet Danmark d. 26. og 27. september. Følg med på AlleOs eller
Alternativets hjemmeside i.f.t. evt. tilmelding.
Reminder fra kassereren: Det er nemt at dele sit kontingent til Alternativet op ved at minimere
det nationale beløb og indsætte ”resten” på Alternativet Langelands konto: 1689 3231697542.
Opfordring fra DN, naturplejegruppen: Eva orienterer om, at der under DN Langeland i
nærmeste fremtid er høslæt flere steder på Langeland. Alle, der vil gi’ en hånd med, er
velkomne. Se vedhæftede oversigt over fire arrangementer.
Huskeliste til næste bestyrelsesmøde: Forslag til ændring af Alternativets struktur
(landsdækkende) drøftes. Derudover oplæg v. Carsten F. og Johanne om udenlandske
kapitalfondes betænkelige opkøb af dansk jord. Hvad kan/skal vi gøre? Og så er der alle de
sædvanlige punkter, evaluering af optakt til Kommunalvalg 2021 mv.

