REFERAT FRA Å-LANGELANDS BESTYRELSESMØDE D. 1. JULI 2021
Til stede: Jette Purup, Peter Marxen, Ingvard Hansen, Susanne Jørgensen og Johanne
Botfeldt (skriver)
Afbud fra Eva Christiansen
Ad. 1. Referat fra 30.5.21 godkendt
Ad. 2. Siden sidst
Lokalt Demokratiudvalg: v. Jette/Johanne: Kommunelan, især i.f.t. bosætning drøftes.
Der er blandt høringssvarene ønske om prøvehus på Langeland i lighed med på Strynø.
Kommunen har (endnu) ikke lovmæssig hjemmel til at tilbyde et prøvehus, indtil videre
kun muligt for foreninger (som på Strynø). Det nyligt sammensatte borgerpanel bliver
bedt om at drøfte muligheden for at nedsætte en bosætningsgruppe nord, syd og midt
i.f.t. mulige interesserede tilflyttere.
Der har i økonomiudvalget i onsdags været møde med alle forsamlingshuse på øen. Her
efterlystes hjælp til fondsansøgninger (Foreningshuspulje). Denne hjælp kan fås i
Frivilligcenter Langeland.
Kommunaldirektør Jani Hansen for forbi for at redegøre for ansættelsen af en
borgerrådgiver (15 timer ugentlig), som kommunen søger om midler til inden 11.8.21.
Der arbejdes aktuelt med at forberede en omorganisering blandt sagsbehandlere i
familieafdelingen, så der er nogen, der kan følge op på de henvendelser, som kommer fra
borgere via borgerrådgiveren.
Handicapråd (intet nyt). Folkeoplysningsudvalget: v. Susanne: Ildsjæleprisen er
nomineret og udvalgt af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget er også medarrangør af
”Frivillig fredag”, ultimo september.
Stivennerne: v. Ingvard: Jane Jegind, Marie Wøldike og Mark Zangenberg har inviteret
Stivennerne til møde i.f.t. et projekt om kulturvandring, som kommunen har søgt penge
til. Ligeledes til projektet ”Lys i mørket”. Stivennerne har klart kommunens bevågenhed –
vil gerne samarbejde.
Storkreds Fyn: v. Ingvard: Oplyser, at Erik Stent Pedersen, Svendborg, er trådt ud af
både Hovedbestyrelsen og Storkreds Fyns bestyrelse. Grunden kendes ikke.
Danmarks Naturfredningsforening: v. Peter: Hovedkontoret har sendt 2 konsulenter
(Mads og Pernille) ud til alle lokalbestyrelser for at vejlede og hjælpe lokalt. Peter har
trukket sig som næstformand i DN Langeland. DN centralt vil hjælpe lokalforeningen
med at få tiltrukket en ny god bestyrelse.
Langelands Elforsyning: v. Susanne: som nu er ude af repræsentantskabet sammen
med 3 andre. 4 nye blev valgt for gl. Tranekær kommune, heriblandt heldigvis en enkelt
kvinde. Der har netop været valg til Fonden for Langelands Elforsynings bestyrelse, hvor
der manglede et medlem fra nord. Kristine Karlshøj stillede op, men blev desværre ikke
valgt. Valgt blev Ulrik Bremholm med Søren Ramsing som suppleant.

Ad. 3. Et vildere Langeland – hvordan går det?
Vi arbejder ufortrødent videre med at kontakte relevante og spændende mennesker, som
beskæftiger sig med vildskab på forskellig vis, fortrinsvis her på Langeland. Der er netop
sendt referat fra seneste møde ud til arbejdsgruppen, herunder bestyrelsen. Her kan
læses, hvad, der er på plads – og hvad vi endnu ikke har endeligt svar på. Næste møde i
arbejdsgruppen d. 14.7.21.
Ad. 4. Fem-parti-afslutningsmøde: Vi foreslår d. 12. oktober kl. 18. Jette sender
forespørgsel ud til de 4 andre partier. Arrangementet bliver i Frivillighedshuset (ikke
ledigt i Borgerhuset).
Ad. 5. Kommuneplanen 21-33: Drøftet her på mødet, så vi var klar til Borgermødet kort
efter. Især interessant med de 2 kommende omdannelseslandsbyer, som ikke er udvalgt
endnu + åbning for at bygge i tilknytning til landsbyer. Jette, Ingvard og Johanne deltog.
I øvrigt et positivt og godt borgermøde med stor interesse hos politikerne for at lytte til de
ca. 60 fremmødte. Det blev bekræftet på mødet, at der er åbenhed for evt. økolandsby.
Ad. 6. Formøder/kommunalbestyrelsesmøder: Ingvard undersøger, hvornår de næste
møder er og skriver ud til bestyrelsen for at høre, hvem, der kan deltage.
Ad. 7. Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 11. august kl 16.30 i Borgerhuset.
Ad. 8. Intet under eventuelt

