REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE ALTERNATIVET LANGELAND 10.12.2017
Til stede: Fabian Munkholm Davidsen, Lise Munk, Ingvard Hansen, Jette Purup, Ida Friis, Helle
Munkholm Davidsen og Johanne Botfeldt (ref.).
Siden sidst:
Stigruppen under Landsbyklyngen Langeland omtales i FAA i dag. Stigruppen er ved at planlægge
en platform (hjemmeside). Den første sti går fra Spodsbjerg til Bagenkop over Keldsnor (det er ikke
en del af Øhavsstien).
Ingvard har deltaget i et par møder i ”Den lokale” i Tranekær. Et spændende projekt med mange
ildsjæle.
Helle er deltager i gruppen, der arbejder med en grøn iværksætterhøjskole her på Langeland. Det er
svært at skaffe penge til at starte en sædvanlig højskole. Der overvejes i stedet en anden model,
nemlig at se hele Langeland som en grøn iværksætterhøjskole, måske som en del af
Landsbyklyngen. Overskriften er: Bæredygtig dannelse og grøn iværksætteri. Drøftes med
Turistforeningen. Foreløbig er der lavet en støtteforening til oprettelse af en grøn
iværksætterhøjskole.
Nytårsfest (planlægning, begivenhed, budget)
Punktet afventer Carstens oplæg om planlægning af den fest, som faktisk i dag er omtalt i Lises
læserbrev i FAA.
KV 17 udvalgene – nedlægges eller beholdes?
KV 17 udvalgene nedlægges med undtagelse af kommunikationsudvalget (Jette, Lise, Susanne og
Johanne).
Der oprettes som noget nyt et politisk udvalg med tæt kontakt til kommunalbestyrelsen. Udvalget
består af Ida, Fabian og Jette.
Helle foreslår oprettelsen af et grønt fagudvalg, bestående af medlemmer (+ evt. andre), som har en
særlig viden på området. Lise bliver tovholder. Der inviteres til dette lige på den anden side af
nytår. Først er der en tiltrængt juleferie.
Jette påtager sig at føre udvalgene á jour på hjemmesiden.
Forretningsorden – revideres?
Forretningsorden fra sommeren 2016 revideres. Fabian kommer med et oplæg til ny
forretningsorden på næste bestyrelsesmøde.
Medlemskontakt (medlemsansvarlig, strategi, kampagne)
Fokus på arrangementer/ture/studiekreds/unge-arrangement, herunder f.eks. invitere unge-ordfører
MF Torsten Geil/nytårsfest m.m.
Ingvard tilbyder at være medlemsansvarlig + kommer med forslag til aktiviteter i det nye år.
Samarbejde over broen – fælles aktiviteter på tværs?
Ingvard sender en julehilsen til de andre sydfynske ø-havs kommuneforeninger (Svendborg og
Fåborg) og opfordrer til at tænke fælles aktiviteter ind.
Halvårsmødet i Ringsted 20.1.18: Foreløbig deltager Fabian, Ingvard, Carsten og muligvis Johanne.
Politiske arrangementer? Skal vi prøve at få andre MF'ere til Langeland?

Forslag: Et skolepolitisk arrangement med gode folk fra Langeland.

Eventuelt:
Jette, Ingvard, Ida og Lise deltager på tirsdag d. 12.12 i et afsluttende møde i 5-partisamarbejdet.
Ida forhører sig hos SF, om vi har mulighed for at deltage i deres månedlige gruppemøde.
Finde ud af, hvordan vi bedst kan samarbejde med kommunalbestyrelsen.
Nyhedsbrev? Kommunikationsgruppen mødes i januar, hvor vi drøfter kombinationen mellem
bestyrelsesreferater og nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kunne fokusere mere på aktivitetsdelen (højskole,
stier o.s.v.).
Kassebeholdning er aktuelt 622 kr. Der har været givet mindst 2200 kr. i donationer i.f.m.
valgkampen.
Første kommunalbestyrelsesmøde er d. 15.1.2018, hvor nye KV 17 udvalg nedsættes.
Næste åbne bestyrelsesmøde d. 14. januar 2018 fra kl. 16 – 18 i Borgerhuset.
Obs! Hvis der er nogle af jer medlemmer, som gerne vil deltage, men ikke kan p.g.a. tidspunktet, så
sig til, så vi fremover kan prøve at vælge mødetidspunkter, som passer bedre

