BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND 14. APRIL 2018
Til stede: Ingvard Hansen, Jette Purup, Lise Munk, Susanne Jørgensen, Fabian Munkholm
Davidsen og Johanne Botfeldt (ref.)
Ad. 1. Godkendelse af referatGodkendt med enkelte rettelser: Susannes efternavn er Jørgensen.
Fabian oplyser, at 2. opstillingsmøde alligevel ikke bliver d. 5. juni p.g.a. Grundlovsdag. Vi afventer
ny dato.
Ad. 2. Siden sidst (løst og fast om begivenheder og gøremål vedr. det politiske arbejde)
– Fabian fortæller om den kommende workshop, som Alternativets Unge arrangerer. Alle er
velkommen. Workshoppen har titlen: ”Frihed, lighed og fællesskab”.
Kandidaterne har haft deres første møde, som primært handlede om valgplakater. På et andet
møde blev alle kandidater personlighedstestet ved en antropolog. Formål: At kende
hinandens styrker (og svagheder), udnytte forskelligheder, bedre forståelse af hinandens
væremåde m.v. Det var en underholdende dag. De forskellige mennesketyper blev bl.a.
illustreret v.h.a. prominente personer og karakterer fra ”Matador”. Fabian var således en
blanding af Dronning Margrethe og Oberst Hackel (perfektionisten og udfordreren):-)
Kandidatgruppen finder umiddelbart selv deres måde at samarbejde på. Storkredsens
formand skal dog snarest høres om den videre plan.
– Susanne og Carsten F. har nu sendt indlæg om grundvand til Fyns Amts Avis.
Deltager tirsdag i kommunens handicapråd (er suppleant).
– Lise: Har arbejdet en del med besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen fra
Landsbyklyngen. Der er kommet ca. 500 besvarelser, som er spændende læsning. Indtil
videre har arbejdet i Landsbyklyngen mest handlet om formaliteter, bortset fra Stigruppen,
som er i fuld gang.
Kulturelt samråd skal nu have deres 2. møde, hvor det skal komme med sin indstilling til
den fynske kulturpris.
– Jette: Har sammen med Jesper fra Stigruppen afsluttet en vandring Langeland rundt. Næste
skridt er et vandrekort over ruten. En undergruppe er Ridestigruppen, som også er meget
aktiv og bl.a. samarbejder med en lignende gruppe på Thurø.
Carsten R. er blevet næstformand for Langelands Højskole.
5- partisamarbejdets fællesmøde for alle medlemmer af de 5 partier bliver onsdag d. 16.
maj fra kl. 18 – 21 i Borgerhuset. Indbydelse er vedhæftet dette referat.
Kommunikationsgruppen (v. Jette) har informeret pressen om skift af formand i Alternativet
Langeland.
– Ingvard: Er stadig engageret i ”Den Lokale” i Tranekær. Bestyrelsen har indkaldt
interesserede til et møde om at lave en fælles have. Umiddelbart ingen interesserede p.t. Der
arbejdes stadig med at starte en butik.
– Vedrørende kommunikation: Det aftales, at Jette lægger dagsordener, referater og
Lokalforeningens vedtægter ind på vores hjemmeside.
Ad. 3. Orientering fra SF's gruppemødeIngvard og Susanne deltog. Det var givende at deltage,
god stemning. Der var glæde over, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget, at der fremover skal
være 2 nattevagter på plejehjemmene.
Næste formøde bliver 3. maj, hvor Jette og Susanne deltager.
Ad. 4. Orientering fra kommunalbestyrelsesmødet d. 9.4.Ingen af os deltog, men vi ved fra
avisen, at der blev lavet et rågeregulativ. Desuden bevilget 200.000 til Smakkecenteret. Der
henvises i øvrigt til referat på kommunens hjemmeside.
Jette og Susanne deltager på næste kommunalbestyrelsesmøde d. 7. maj.

Ad. 5. Forårstur til Strynø for medlemmer m. familie.
Det bliver pinselørdag d.19. maj. Ingvard sender invitation ud, når programmet er klar.
Ad. 6. Drøftelse af grundvandsindlæg.
Indlægget er som nævnt allerede sendt til FAA.
Når kommuneplanen kommer på dagsordenen i kommunalbestyrelsen, bliver der af
kommunikationsgruppen lavet en pressemeddelelse m.h.p. grundvandsfokus + de øvrige punkter fra
vores høringssvar.
Ingvard nævner grundvandsspørgsmålet i sit korte indlæg på 5-parti-mødet d. 16.5.
Ad. 7. Drøftelse om oprettelse af grønt råd.
Fabian foreslår, at vi ikke skal nedsætte et grønt råd, men derimod en vidensbank med eksperter
blandt medlemmer og andre.
Jette går ind for, at vi i stedet prøver at komme ind i kommunens grønne udviklingsråd (evt.
Susanne).
God ide at dykke ned i tanken om det biobaserede samfund (evt. studiekreds?)
Ingvard foreslår, at vi får et oplæg ved en specialist om det biobaserede samfund på vores årsmøde i
august.
Ad. 8. Uddelegering af opgaver i.f.m. 5-partimødet 16.5.
Tilmelding til 5-partimødet senest d. 9.5.
– Ingvard: Laver 3 tærter + hummus
– Jette: Bager myrebrød + køber øl, vand og vin
– Johanne: 2 x champignonpostej
– Lise/Susanne: Salater
– Obs: Husk at gemme kvitteringer!
– Middagen koster 35 kr. pr. person. Der kan betales kontant ved mødet eller via Mobile Pay.
– Jette skriver en lille pressemeddelelse om arrangementet.
– Vi mødes i Borgerhuset kl. 17 og gør klar (middag kl. 18).
– Jette medbringer duge og laver prisliste på øl, vand, vin og Tullebøllevand;-)
Ad. 9. Folketingsvalg/EP-valg, invitere kandidater, valgkamp på Langeland
Punktet udsættes til vi nærmer os noget, der ligner et valg/valgkamp. Lars Løkke bestemmer
hvornår!
Ad. 10. Landsmøde 5. og 6. maj i Odense
Ingvard og Fabian deltager begge dage – Johanne muligvis lørdag.
Ad. 11. Folkemødet på Bornholm
Fabian tager (om muligt – afhænger af eksamen) til Folkemødet på Bornholm fra 14. - 17. juni.
Ad. 12. Eventuelt
– Ingvard snakker med Storkredsen om, at vi endnu ikke har fået penge til Lokalforeningen.
Der opfordres til, at der snarest laves en fordelingsnøgle mellem lokalforeningerne.
– Affaldsindsamling søndag d. 22.4 kl. 10 rundt omkring på Langeland. Dansk
Naturfredningsforening er arrangør.
– Obs. Generalforsamling i Langeland Forsyning d. 22.5.18.
– Næste 2 bestyrelsesmøder: 24.5. kl. 19 i Borgerhuset + 21.6 kl. 18 hos Ingvard.

