Referat fra bestyrelsesmøde/sommerafslutning Alternativet Langeland d. 1.7.2019
Til stede: Jette Purup, Ida Friis, Susanne Jørgensen, Birthe Larsen, Ingvard Hansen og Johanne
Botfeldt (ref.). Afbud fra Eva Christiansen og Carsten Friager.
Kort runde (siden sidst)
Jette:
Har været travlt beskæftiget med høringssvar til Planstrategien + et læserbrev forfattet af HC på
vegne af Radikale Venstre og sig selv på vegne af Alternativet.
Ida:
Beretter fra arbejdet i.f.m. varmeværket på Sydlangeland. Det forløber tilfredsstillende.
Fortæller også om det sidste kommunalbestyrelsesmøde:
Ida bad i spørgerunden om, at der i dagsordener og referater uddybes, hvad de forskellige
forkortelser står får, f.eks. FGU (forberedende grunduddannelse).
Vedr. sag om brosten i Lohals, så indkaldes der nu til borgermøde – og det er jo godt i forhold til
borgerinddragelse.
Science strategi: Nyt fint begreb for branding af (reklame for;-) Langeland.
Anmodning om, at al kommunikation fra kommune til borgere skrives i forståelige vendinger.
Foreninger, som ved sommerarrangementer har et telt, skal i år ikke betale afgift.
Susanne:
Møde om økologi på Langeland bliver d. 22. oktober 2019. Det bliver et fyraftensmøde, så det
passer med færgen fra og til Strynø. Nærmere oplysninger om præcis tid, sted og indhold, når tiden
nærmer sig. Kristine Karlshøj har sagt ja til at lede slagets gang:-) Der vil blive inviteret 3-4
bedrifter fra Langeland og Strynø til at holde oplæg.
Hvis der er en særlig interesse i emnet efterfølgende, vil Kristine Karlshøj lave et kursus/workshop,
eventuelt under Langelands Højskole.
Susanne har første planlæggende møde med Kristine primo august.
OBS Susanne er bortrejst i perioden 28.8 – 18.10.
Johanne og Birthe
har ikke noget at berette i politisk og aktivistisk retning siden folketingsvalget. Der har været andre
ting, som har taget tiden.
Ingvard:
På sidste Storkredsmøde blev hele forløbet før, under og efter valgkampen evalueret (i.f.t.
kandidater, selve valgkampen + køreplan til fremtidige valg). Der holdes bestyrelsesmøde i
Storkredsen i august og september.
Ingvard er i færd med at trække sig ud, vil hellere lægge sine kræfter her på Langeland. Lidt
drøftelse af, om vi eventuelt kunne tage tjansen på skift? Hvad vi her på Langeland gør i.f.t.
repræsentation i Storkredsen drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
Kommende møder
 Bestyrelsesmøde Å Langeland: Tirsdag d. 13.8 fra kl. 10 – 12 i Borgerhuset.
 Formøde SF d. 5.9 kl. 19: Birthe
 Kommunalbestyrelsesmøde d. 9.9 kl. 17: ??? deltager
Tak til Ingvard for at lægge hus til et tiltrængt skønt og afslappende sommermøde – og tak til
hinanden for skøn mad :-)

