BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND D. 16. APRIL 2019
Til stede: Susanne Jørgensen, Ida Friis, Carsten Friager, Birthe Larsen, Ingvard Hansen og Johanne
Botfeldt (ref.).
Ad. 1. Siden sidst.
Ingvard orienterede om, at Marie flytter fra øen i dag:-(
Vi snakkede en del om det kommende folketingsvalg, de dårlige meningsmålinger for Alternativet
og uroen i Hovedbestyrelsen.
Ida orienterede om den nyligt afholdte generalforsamling i Sydlangeland Varmeværk. Ida er fortsat
kommunens repræsentant i bestyrelsen. Varmeværkets bestyrelse har planer om en høring blandt
borgerne i nærmeste fremtid. Samarbejdet tegner godt.
Carsten F. giver udtryk for bekymring i.f.t. planer om 5G, herunder planer om at bruge Langeland
som testområde. Vil tage det op på 5-parti-mødet. Alle folketingsmedlemmer, altså også Å, har
stemt for at indføre 5G på trods af, at 5G ikke er blevet testet ift. sikkerhed for mennesker, dyr og
planter. Forslag: Lave en høring på Langeland.
Ad. 2. Konstituering
Ingvard Hansen: Forperson
Jette Purup: Næstforperson
Susanne Jørgensen: Kasserer
Johanne Botfeldt: Sekretær
Øvrige medlemmer i bestyrelsen:
Ida Friis
Birthe Larsen
Ad. 3 5-parti-mødet d. 25.4.2019
Hovedoverskriften på det kommende møde: ”Langeland som klimakommune”.
Kravet til en klimakommune: At man som et minimum udleder 2% mindre CO2 fra år til år.
Drøftelse af ideer og tanker i.f.t. emnet:
 DN har en klar køreplan for en klimakommune. Det behøver ikke at blive dyrere end nu og
er lige til at gå til.
 Inddrage skolerne
 El-biler i hjemmeplejen
 Frivillige i forskellige grupperinger/projekter, f.eks. træplantningsgruppe/vilde
blomster/familieprojekter/affaldsindsamlere m.v.
 Idé: Højere transportfradrag til cyklister.
Øvrige opmærksomhedspunkter:
5G og boringsnære beskyttelsesområder.
Ad. 4. Temamøde om økologisk drift
Susanne har lavet et fyldigt idéoplæg til et kommende møde.
Vi blev enige om, at temamødet skal udsættes til efteråret, først og fremmest fordi det vil være
svært at få oplægsholdere i den mest travle periode for økologer. Derudover er det forventeligt, at
der bliver rigeligt at gøre i.f.m. det kommende folketingsvalg.
Endelig er det et stort og vigtigt emne, som skal forberedes grundigt.
Oplægget sendes ud sammen med dette referat, så alle medlemmer kan lade sig inspirere og
meget gerne komme med yderligere ideer.

Ad. 5. Kommende møder
5-parti-mødet: 25.4.2019 (Tilmelding til Ingvard var d. 17.4)
Alternativets landsdækkende årsmøde i Odense: 27.4.2019 (tilmelding på billetto senest d. 22.4)
SF's formøde 9.5 (Ida og Ingvard deltager)
Næste kommunalbestyrelsesmøde: 13.5. Ida deltager + evt. Jette?
Næste bestyrelsesmøde: 14. maj fra kl. 17 – 19 i Borgerhuset.

Ad. 6. Der var ikke noget under eventuelt.

