REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE i Alternativet Langeland d. 16. august 2018
Til stede: Ingvard Hansen, Jette Purup, Carsten Roed, Marie Midtgaard Andersen, Lise Munk,
Susanne Jørgensen, Ida Friis, Fabian M. Davidsen og Johanne Botfeldt (ref.)
Kort præsentation af alle, da det er første gang, vi møder Marie og omvendt. Marie er flyttet til
Langeland for ½ år siden, kommer fra Vejle.
Ad. 1. Referat godkendt
Ad. 2. Løst og fast om vedkommende begivenheder i sommerens løb – en runde:
Fabian: Har hen over sommeren været engageret i en masse, især indenfor Alternativets Unge og
uddannelsespolitik samt møder i.f.m. at være valgt som folketingskandidat (nr. 2 på listen) på Fyn.
Johanne: Ikke politisk/aktivistisk engageret, derimod tilbragt en masse ferie med børnebørn.
Ida: Har fokuseret på sin virksomhed og holdt ferie.
Lise: Har holdt ferie! Snart nye planer indenfor kulturelt samråd. Det meget fine vejr har givet
anledning til en del spekulationer i.f.t. klima og miljø (og det gælder vist alle!)
Marie: Har været med på Alternativets sommerhøjskole på Ejstrupholm Efterskole. En virkelig
dejlig oplevelse. Endte med at træde til i køkkenet i 3 dage, hvor der var hårdt brug for hjælp. Det
var dog også hyggeligt og rart. Er med i planlægningsgruppen vedr. næste års sommerhøjskole. Der
var i år omkring 100 deltagere, heraf ca. 40 børn. Alternativet vil på sigt gerne have sit eget sted her
i Danmark. Vi foreslår Langeland!!
Carsten: Har haft en meget arbejdsom sommer, dels med lønarbejde, dels privat. Derudover som
formand for Storkreds Fyns haft diverse møder (sparring med de fynske kandidater, planlægning af
årsmødet i Storkreds Fyn d. 22.9 i Odense m.v.) og er optaget af arbejdet med de nye vedtægter fra
Landsmødet i år.
Jette: Har savnet os allesammen:-)
Mødes i oktober med Helle Hansen, SF, vedr. 5-parti-mødet, som bliver 21. november kl. 18.
På dagsordenen bliver bl.a. en runde fra alle partier om, hvad vi hver især har udrettet i.f.t. vores
fælles vision/mærkesager og udvalgte punkter, som blev besluttet på sidste møde.
Åbningskonference om Borgerinddragelse mandag d. 3. september fra kl. 17–20 på Ørstedskolen.
Alle er velkomne, men man skal tilmelde sig ved at sende en mail til hbe@langelandkommune.dk
og oplyse sit navn.
Se yderligere om borgerinddragelsesudvalget på kommunens hjemmeside
http://www.langelandkommune.dk/Politik/Raad_Naevn_Udvalg/Borgerinddragelsesudvalget
Stærk opfordring til, at alle, der har tid og lyst møder op. Jette er bortrejst og kan desværre ikke
deltage.
Stigruppen under Landbyklyngen Langeland og Strynø, hvor bl.a. Ingvard og Jette er med, er
undervejs med et offentligt møde om Øhavsstien i slutningen af september.
En undergruppe herunder, bestående af Jesper Ansbæk og Jette, har vandret og derefter beskrevet
(tekst og kort) en vandretur rundt om Langeland langs kysten. Materialet ligger her:
https://www.langeland.dk/en-fodtur-langeland-rundt-langs-kysten-gdk1101770
Langeland som blafferø er en ny gruppe, indtil videre bestående af Agnete Fog (Radikale Venstre)
og Jette Purup. Ideen går ud på, at blaffere udstyres med en kort stang med et lille rundt skilt,
hvorpå der er en hånd (”tommel op”) - og rundt om denne teksten ”Tomlen op for Langeland”. Et
tilsvarende skilt sidder i bilruden på de biler, der vil tage passagerer med + evt. skilte på forskellige
opsamlingssteder, hvor man kan vente på en venlig bilist. Evt. samarbejde med Turistbureauet,
Fynbus med flere.
Ingvard: Har også været mest aktiv derhjemme her i sommer.
Ad. 2.a Årsmøde i Storkreds Fyn d. 22.9.2018

Vi drøfter holdningen til sammensætning af Storkredse (og Hovedbestyrelse). Ingvard ønsker, at
Storkredsen sammensættes af en repræsentant for hver af Lokalforeningerne (ligesom
Hovedbestyrelsen burde sammensættes af folk fra alle Storkredse). Hermed ville sikres solid
kontakt mellem alle planer i partiet. Ingvard sender dette som forslag til Årsmødet. OBS! Husk, at
forslag skal være Storkredsens bestyrelse i hænde senest 4 uger før mødet!!
Ad. 3 Årsmøde i Alternativet Langeland søn. d. 23.9 2018 kl. 10 – 13 (brunch) i Borgerhuset.
Følgende genopstiller: Ida Friis, Susanne Jørgensen, Johanne Botfeldt, Fabian Davidsen, Ingvard
Hansen, Jette Purup og Carsten Roed.
Fabian gør opmærksom på, at vi ifølge vedtægterne ved hvert årsmøde skal vælge
kommunalvalgskandidater!
Ingvard sender snarest opfordring til medlemmerne om at indsende forslag/punkter til Årsmødet.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før (altså søndag 26. august). Årsmødet er
varslet rettidigt (før sommerferien).
Også opfordring til medlemmer om at overveje at stille op til bestyrelsen.
Fabian opretter en begivenhed på Facebook (i.f.t. tilmelding, især m.h.p. planlægning af brunch).
Ad. 4 Unge på Langeland (engagement i politiske og lokale forhold + trivsel eller mangel på
samme, herunder store misbrugsproblemer):
Stikord fra drøftelsen:
Ida husker fra valgmødet på VUC, at der var nogle af de unge, som tilbød at stille op for andre
unge, som har det svært. Hvordan komme videre med det? Første skridt: Kontakt til lærerne på
VUC.
Fabian har gennem årene oplevet et utrygt ungdomsmiljø omkring Ungdomsskolen med misbrug og
andet. Miljøet skaber en negativ social arv. Det er ikke blevet bedre med årene.
Vi mangler debatten: Hvilken type ungdomsskole ønsker Langeland kommune?
Måske ville placering af en Ungdomsskole et andet sted, f.eks. i.f.m. Ørstedskolen eller Rådhuset
(et mere prof sted) kunne ændre noget?
Ungeråd: Betænkelighed ved, at der arbejdes med Ungeråd fra politisk side (oppefra). Fabian
foreslår, at et Ungeråd kunne sammensættes af børn/unge fra skolernes elevråd + f.eks. 5 ”menige”
unge. Fabian og Marie opfordres til at lave et kort oplæg til 5-parti-mødet. Jette tager kontakt til
Fabian og Marie, når hun har haft mødet med Helle Hansen.
Fokus i.f.t. unges (manglende) engagement i politik? Nej, hellere fokus på frivillighed, unge
hjælper unge, Ungeråd (nedefra), noget, som er vedkommende for de unge og som er opstået som et
behov der.
Marie fortæller om en erfaring fra Vejle kommune, som inviterede 9. - 10. klasser til at komme med
forslag til, hvad de ville bruge en bestemt grund til, som de måtte råde over. Her var et stort
engagement, fordi beslutningen blev lagt ud til de unge selv.
Ingvard: Vigtigt, at man bliver engageret i eget liv.
Ida: Mange børn og unge på Langeland er allerede engageret i foreningsarbejde (idrætsforeninger
m.v.), f.eks. i Bagenkop.
Fabian: Dette kunne også være en opgave for Borgerinddragelsesudvalget.
Ungdomspolitikere må ikke få lov til at besøge skolerne (problem i.f.t. unges engagement). Der
kunne laves ungedialogmøder på Langeland i.f.t. et relevant spørgsmål vedr. unge.
Det handler om medborgerskab og demokratisk dannelse.
Marie: ”Lokke” på den rigtige måde (meningsfyldt, reel indflydelse, hverdagsnært).
Ad. 5 Skal vi tale om en maxgrænse for turister på Langeland? Oplæg ved Ida

Overveje, hvor vi vil hen i forhold til naturturisme? Danmarks Naturfredningsforening (v. Carsten
Friager) gør opmærksom på, at naturen er ”træt”.
Lise har erfaret på Lanzarote, at man laver spændende turistarrangementer uden at kvæste
lokalsamfundet og naturen.
Fabian: Lave en anden type festival, som reelt er en Langelandsfestival og ikke en lovløs stat i
staten som nu. En bæredygtig festival. Nævner festivalen ”Himmelstorm” i Nordsjælland, som er en
non-profit festival, som er værd at undersøge nærmere.
Vi mangler en grundig diskussion i.f.t. Langelandsfestivalen. Ønsker vi den virkelig, hvem kommer
den til gode? Kunne vi skabe noget meget bedre for øen (i.f.t. natur, turisme, trivsel, branding)
Hvad ønsker langelændere i.f.t. turisme og branding?
Ad. 6. Referat fra SF's formøde 28.6 og kommunalbestyrelsesmøde 2.7.
Fabian og Ingvard deltog begge steder.
Større budgetoverskridelser fra tidligere kommunalbestyrelse. Det forholder man sig til og løser.
Holdningen er, at det ikke kan nytte noget at skyde på den tidligere kommunalbestyrelse, men
derimod se fremad.
Forhandlinger med Fynbus 2018 – 2021 har ikke medført natbus for især de unge!
Nye regulativer om affaldssortering. Åbent hus på Genbrugspladsen 18. august.
Langeland halter stadig langt bagefter – f.eks. i forhold til midtjyske kommuner, som i mange år har
haft en meget avanceret affaldssortering.
Svar på spørgsmål fra Fabian til Kommunalbestyrelsen: Der er ikke noget nyt i.f.t. Ungeråd (der
afventes oplæg fra Lisa Pihl og Karina Jørgensen).
Næste formøde i SF 6.9: Ingvard og Ida deltager.
Næste kommunalbestyrelsesmøde 10.9 (på Strynø): Ingvard og Ida deltager + evt. Fabian, som
har spørgsmål til kommunalbestyrelsen.
Fremadrettede datoer:
Torsdagsformøder med SF i Borgerhuset kl. 19-20: 4. oktober, 8. november og 6. december.
Mandagskommunalbestyrelsesmøder på Rådhuset kl. 17: 8. oktober, 12. november, 10. december.

Ad. 7 Eventuelt
Fabian: Hvis der udskrives valg 30.8, så afholdes valget 25.9. Hvis valg udskrives 2.10, så afholdes
valget 23.10.
Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 19.
Men inden da altså Årsmøde 23.9.18 (se pkt. 3)

