REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND d. 13.8.2019
Til stede: Birthe Larsen, Ingvard Hansen, Susanne Jørgensen, Jette Purup, Ida Friis og Johanne
Botfeldt (ref.)
Ad. 1. Siden sidst (runde)
Susanne: Har haft en fantastisk sommer!
Var i går til møde i Handicaprådet, hvor der var utilfredshed med, at Effektiviseringskataloget, som
er udarbejdet i.f.m. de store besparelser, ikke var forelagt Handicaprådet, da det direkte berører
mange handicappede, fortrinsvis på plejehjem.
Jette: Har i denne sommer mest passet sit b&b og i øvrigt nydt sommeren. Har haft færre
besøgende i b&b, men vil ikke knyttes til Air b&b, primært af politiske grunde.
Er ved at være klar med et vandre- og oplevelseskort over Langeland, Strynø og Siø. Kortet
udkommer ultimo november (adventsgaveide). Kan fås hos Turistforeningen og HC.
Ida: Har også nydt sommeren og fået 2 heste. Starter på filosofistudiet i september. Glæder sig!
Er blevet værtsfamilie for en ung kvinde fra Hameln – og det ser ud til at være en win-win situation
for alle parter. Oplyser, at Sydlangeland Fjernvarme i går besluttede at installere en ny halmkedel.
Johanne: Er trådt ind i et nyt livsafsnit uden erhvervsarbejde som den faste ramme. Har haft en
dejlig lang sommerferie med masser af familiebesøg. Mærker nu en ny form for frihed. Starter i
september på et 2-årigt MCT masterclass-forløb i København, men der er masser af tid til andre
gode ting derudover.
Birthe: Har også haft en skøn sommer med familiebesøg.
Ingvard: Har også nydt sommeren og kan anbefale et besøg i Gisselfeld-tårnet på Sydsjælland. Er
nået langt med drivhuset (af genbrugsmaterialer) og nyder arbejdet med det.
Har derudover mest energi i det lokale arbejde, politisk og aktivistisk + arbejdet i Stiforeningen.
Har lige nu mest behov for at være på omgangshøjde med sig selv/Langeland, frem for det
landsdækkende politiske arbejde. Se nærmere under pkt. 3 (hvad brænder vi for).
Ad. 2. Temamøde om økologi d. 22. oktober kl. 16 i Borgerhuset.
Planlægningen er godt i gang (v. Susanne og Kristine Karlshøj).
Foreløbig overskrift: Inspirationsmøde for alle med interesse for økologi og bæredygtig
jordbrug på Langeland og Strynø.
Det tegner til at blive et spændende møde, hvor fokus er på den konstruktive dialog om, hvordan
flere kan blive reelt bæredygtige, både haveejere, landmænd, økologer og andre jordbrugere.
Det skal ikke være et debatmøde, men derimod et inspirationsmøde, hvor vi kan lære af hinanden
og gøre det hele lidt bedre. Kristine faciliterer mødet.
Hvem gør hvad?
Ingvard er Kristines kontaktperson, mens Susanne er bortrejst.
Pressemateriale sendes til Øboen senest d. 10.10 (deadline for indlæg til bladet d. 15.10).
Materiale (alle faktuelle informationer) sendes til Jette senest 4.10.
Jette laver forskellige udformninger, dels til FAA og Øboen, dels Facebook mv.
Der sendes personlig invitation til alle byrådsmedlemmer og til alle partiformænd.
Evt. også invitation til alle på den økologiske liste. Ida undersøger, om det er lovligt.
Pkt. 3 Hvor er vi lige nu – lokalt, regionalt og landspolitisk? Hvad brænder vi mest for?
Stikord fra runden:
Økologi, bæredygtighed med lokalt afsæt.
Udvide netværket af engagerede mennesker lokalt.
Overveje, om vi skal genopstille til næste kommunalvalg. Hvis, så skal vi begynde at tænke på det
allerede omkring årsskiftet. Opmærksomhed på, at det kræver mange ressourcer. Drøftelse i
nærmeste fremtid af, om ressourcerne bruges bedre på anden vis.

Finde sammen med andre partier/enkeltpersoner lokalt om fælles interesser (bevægelsesdelen).
Græsrodsbevægelse lokalt.
Der er gennemgående i bestyrelsen mest energi i det lokalpolitiske/-aktivistiske arbejde. Der skal
dog være klar forbindelse til Storkreds og Hovedbestyrelse, og det vil være godt, hvis nogen måtte
brænde for dette arbejde. På næste bestyrelsesmøde drøftes forskellige modeller, f.eks. at hver
lokalforening blot sender en repræsentant til Storkreds og Hovedbestyrelse, således at man kan
deltage på skift. Dette drøftes i første omgang i Storkreds Fyn, hvor Ingvard indtil videre er vores
repræsentant.
Pkt. 4. Eventuelt
Vi må forholde os til Effektiviseringskataloget (se kommunens hjemmeside), som har forskellige
uheldige følger, blandt andet fyringer p.g.a. ændret madudbringningsordning. Derudover det under
pkt. 1 nævnte. Kataloget bør læses og drøftes på kommende formøde med SF.
Pkt. 5. Kommende møder
Formøde med SF d. 5.9 kl. 19 i Borgerhuset: Birthe og Ingvard deltager (evt. Ida i stedet for
Ingvard, hvis hun alligevel kan).
Der har været forespørgsel fra et medlem om mulighed for at deltage i SF's formøde, men det er
udelukkende medlemmer af bestyrelsen, som deltager.
Kommunalbestyrelsesmøde d. 9.9 kl. 17 på Strynø: Birthe og forhåbentlig Ida (ellers Johanne)
deltager.
Næste bestyrelsesmøde i Alternativet Langeland: Fredag d. 27.9 kl. 10 – 12.
Huskepunkter:
 Hvad gør vi i.f.t. Storkreds Fyn/Hovedbestyrelsen?
 Traktement til inspirationsmødet om økologi og bæredygtighed

