REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND
d. 9.februar 2020
Til stede: Ingvard Hansen, Carsten Roed Jensen, Jette Purup, Eva Christiansen, Susanne
Jørgensen, Peter Marxen, Ida Friis, Birthe Larsen, Carsten Friager, Johanne Botfeldt
(ref.).
Ad. 1. Godkendelse af referat. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 17.12.19 godkendt.
Ad. 1.a. (tilføjet dagsorden) Siden sidst runde
Carsten R. er tilbage i det lokale arbejde i Å efter at have været mere engageret i kredsog landspolitisk arbejde gennem nogle år (velkommen tilbage, Carsten:-) Har fået en
masse erfaringer fra arbejdet andre steder – også i.f.t., hvordan det ikke skal være.
Fortæller også, at der ikke er ret mange velfungerende lokalforeninger tilbage, men at
vores er en af dem og et godt udgangspunkt for et frugtbart arbejde. Carsten vil gerne
stille sig til rådighed som kandidat ved det kommende kommunalvalg i 2021. Er meget
optaget af Power-to-X (eller Power2X) , et lovende nyt energisystem (teknologi), hvor
man forsker i lagring af vedvarende energi, så der bliver et reelt alternativ til fossile
brændstoffer.
Jette: Har anbefalet Langeland Kommune, at Øhavsstien føres langs Badeanstalten i
Rudkøbing frem for den nuværende linjeføring ad Bellevue. Desuden, at Øhavstien
markeres tydeligt de steder, hvor den krydses de to kommende bystier mellem Rudkøbing
Havn og SuperBrugsen.
Orienterer om 8. marts arrangementet, Kvindernes Internationale Kamp- og Festdag, i år
med titlen ”Kvinder ta'r ordet”, hvor 7 langelandske kvinder, forfattere/skribenter,
fortæller om deres værker. Det foregår søndag d. 8. marts på Langelands Efterskole fra kl.
11-ca. 13. ALLE er velkomne!
Eva: Er især lige nu optaget af naturgenopretning i Hennetved Haver (via arbejdet i
Danmarks Naturfredningsforening (DN) lokalt), idet der fjernes dødt ved fra området –
og det er stik imod retningslinjerne! Er i dialog om dette med Maria Gjerding, formand
for DN på landsplan.
Susanne: Har været involveret i bankskifte sammen med Ingvard. Det har været ret
omstændeligt, men er nu ved at være på plads.
Ida: Fortæller, at hun ikke stiller op til næste kommunalvalg. Er involveret i alt rigeligt.
Fortæller om det spændende arbejde i fjernvarmeværket på Sydlangeland. Står sammen
med Ulrik Kølle for at udarbejde en grøn, bæredygtig strategi, hvor de arbejder på, at el
bliver hovedforsyningskilden til varmepumper. Ønsket er, at der opstilles en vindmølle
ved værket.
Oplyser, at der er ledige LAG-midler til grønne, bæredygtige initiativer.
Birthe: Prøver at leve alternativt og bæredygtigt.
Carsten F: Har lige fået installeret en varmepumpe derhjemme. Vil gerne stille op til
bestyrelsen ved det kommende årsmøde.
Johanne: Travlt på hjemmefronten – og i.f.t. Alternativet mest optaget af valget til
politisk leder. Spændende road-tour med kandidater, med tydelige gode supplerende
kompetencer blandt kandidaterne, som lovede godt. Skuffende, at nogle nu trækker sig

fra poster, som de er gode til. Der er jo brug for alle gode kræfter! Svært at gennemskue
de centrale reaktioner set fra en lokalforening.
Ingvard: Vil invitere Josephine Fock til Langeland.
Er meget optaget af foreningen Langelands Sti-venner og den store succes, den har. Tror,
at noget nyt og spændende kan opstå, når så mange vandrer sammen og kommer i snak på
kryds og tværs. God grobund for arbejdet i diverse foreninger via vandringen.
Peter: Kom senere (se under punkt 4)

Ad. 2. Forberedelse af årsmødet i marts.
Det besluttes af fremrykke datoen til onsdag d. 11. marts kl. 19 i Borgerhuset.
Mødet skal varsles senest 4 uger før – og det kan lige nås. Ingvard sender besked til
medlemmerne senest på tirsdag d. 11. februar.
Der skal tilføjes et punkt til den faste dagsorden, nemlig ”kandidater til kommunalvalget i
2021”.
Følgende genopstiller:
Ingvard, Jette, Susanne, Ida, Birthe og Johanne. Eva genopstiller som suppleant.

Ad. 3. Forberedelse af 5-parti-mødet d. 6. maj kl. 18-21 i Borgerhuset.
Carsten R. foreslår sin søn, Niclas, som er kok og arbejder med permakulturlandbrug, til
at stå for maden. Carsten R. vil sørge for at få et overslag – og er informeret om
beløbsgrænsen på max. 50 kr.
Ida kan desværre ikke deltage, men vil lave en lille video, som kan informere om arbejdet
i Varmeværket på Sydlangeland, som kan bruges i vores oplæg.
Vi holder os til det oprindelige koncept med 5-parti-samarbejdet, hvor vi mødes hvert
halve år og fremlægger, hvad der er lavet indtil nu – og hvad planen er fremover (indtil
næste kommunalvalg).
Vi vil dog indsnævre oplæg fra de 5 partier til spørgsmål om klima, herunder spørge til
konkret plan for Langeland som klimakommune. ”Hvad er der udrettet på klimaområdet
indtil nu?” ”Vision for klima fremover”. Derefter drøftelse ved bordene og til sidst fælles
opsamling.
Jette laver oplæg til aftenen. Johanne tager referat.
Ad. 4. Peter Marxen (nyt medlem i Alternativet – velkommen til:-), oplæg til vores
lokale indsats for klima, natur og miljø. Er også ny næstformand i DN på Langeland.
Starter med at præsentere sig selv med fokus på sin grønne, politiske vej frem til i dag.
Startede sin politiske karriere i ”De grønne” i 1989. Da partiet blev opløst var han med i
SF indtil lærernes lock-out i 2015. Derefter Enhedslisten 1915-19. Drives af at være med
politisk der, hvor grobunden for den grønne dagsorden er bedst. Har siden efteråret 19
været medlem af Alternativet.
Er spændt på, hvordan Langeland kommune vil leve op til at være klimakommune i
praksis. Hvem? Hvornår? Klimakommune er dog ikke nok! Der skal også fokus på
natur/biodiversitet. Flere kommuner har lavet en meget konkret politik på området, f.eks.
Ålborg ”Under åben himmel” Vision 2025. Peter savner, at vi på Langeland har en
naturpolitik (kortlægge Langelands natur og prioritere ”hvad vil vi?” og ”hvordan gør
vi?”). Have en tydelig profil omkring natur.
Stikord fra drøftelsen:

 Nødvendigt at definere: Hvad er natur? (er f.eks. ikke en hvedemark). Der skal
oplysning til.
 På Langeland reelt kun 5 procent natur.
 ”Vild med vilje”
 Undersøge, hvor kommunen allerede nu ER forpligtet.
 Forslag til Peter om at vise sin have frem (se en vild have i praksis)
 Lave et åbent Å-arrangement i Peters have.
 Foredrag om vild natur, f.eks. nogen med erfaring fra andre kommuner.
 Opfordre til, at man i det små laver om, f.eks. i egne haver
 Skolehaver som vild have, f.eks. samarbejde med Kassebølle Friskole og
Langelands Efterskole, sidstnævnte har meget jord.
 Ingvard har kontakt til en landskabsarkitekt fra Tranekær, som gerne vil være
behjælpelig.
 Oplagt at søge de lokale og kommunale puljer, som har ledige penge til sådanne
projekter.
Jette og Peter (Jette som Å, Peter som DN) sender skriftlige spørgsmål til borgmesteren
om klimakommune i praksis. Så er borgmesteren forpligtet til at svare i spørgetiden på
mødet i kommunalbestyrelsen mandag 17. februar.
Ad. 5. Projekt ”Tomlen op for Langeland” - orientering v. Jette
Jette er blevet klummeskriver i FAA og skrev i den forbindelse om blafferi og fik mange
positive reaktioner. Desværre har politiet forbudt at der sættes en mærkat med tydeligt
logo i forruden (til fare sikkerheden, dårligt udsyn).
Forskellige kørselsbehov er dukket op i mellemtiden. F.eks. kan mange ældre fra
udkantsområder ikke komme til forskellige sociale arrangementer. Vandrere ønsker
bagagetransport. Man kunne eventuelt udvikle en app, hvor man kan henvende sig, hvis
man mangler transport.
Der er som tidligere nævnt ledige LAG-midler. LAG dækker Læsø, Samsø, Ærø og
Langeland. Der skal søges om minimum 100.000 kr. Ansøger får så halvdelen.
Stikord fra drøftelse: Kan opgøres i frivillig-timer (for at nå op på de 100.000 kr). Kørsel
vil kunne klares af frivillige med stort kørekort. Måske kunne de lokale busser bruges
(står ofte stille). Der kunne laves CO2 beregning i.f.t. besparelse ved buskørsel frem for
personbiler.
Jette skal på onsdag d. 12.2 til møde i Frivilligcenter Langeland på foranledning af
Landsbyklyngen.

Ad. 6. Mødeform bestyrelsesmøder/temamedlemsmøder
Sidste år blev det besluttet, at bestyrelsesmøder hver anden måned skulle afløses af et
temamedlemsmøde. Det har dog ikke fungeret i praksis. Kræver en del forberedelse at
arrangere et godt temamøde. Der er i dag kommet mange ideer på bordet, som vil være
oplagt til temamøder.
Beslutning: Der er som udgangspunkt bestyrelsesmøde 1 x om måneden. Dette kan dog
afløses af et temamøde. Det afhænger af behov, ideer og kræfter.
Næste temamøde: Besøg i Peters have til sommer. Tema ”Vild have”
Arbejdsgruppe til temadagen: Carsten F., Peter og Carsten R.
Peter orienterer om et kommende naturhistorisk foredrag i Bio Langeland d. 10.3
(Fremtidens Natur). Havde 6 billetter i overskud. De blev straks afsat til følgende
interesserede, som endnu ikke havde billet: Birthe, Ingvard, Johanne, Jette, Susanne og
Carsten R. Mødetid: Senest 18.45.
Peter orienterede også om frøbyttedag på Langeland bibliotek d. 28.3.

Ad. 7. Referat fra sidste kommunalbestyrelsesmøde
Jette var til stede – og for første gang var der vild uenighed og konflikt om et punkt,
nemlig flertalsønsket om, at borgmesteren skulle henvende sig til regeringen for at
tilbyde, at Langeland kunne stå for et nyt børnecenter. Borgmesteren lod sagen falde. Få
dage senere var det så ikke længere aktuelt.

Ad. 8. Næste møder i SF (formøde) og kommunalbestyrelsen
SF-formøde d. 13.2: Jette og Ingvard
Kommunalbestyrelsen d. 17.2: Jette og Carsten R.
SF-formøde d. 5.3: Susanne og Eva
Kommunalbestyrelsen d. 9.3: Carsten R. + Ingvard

Ad. 9. Eventuelt
Susanne foreslår få vedtægtsændringer (Ex. Foreningen tegnes af forperson og kasserer, i
stedet for nu hele bestyrelsen. Gav bøvl i.f.m. bankskifte. Kommer med oplæg i.f.t. at
tilføje ”Lokalforeningen” i vedtægterne, hvor vi kaldes kommuneforeningen (en skalformulering).

