REFERAT fra Alternativet Langelands bestyrelsesmøde
den 27. september 2019
Til stede: Ingvard Hansen, Jette Purup, Ida Friis, Birthe Larsen og Johanne
Botfeldt (ref.). Afbud fra Susanne Jørgensen.
Ad 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 13.8.19 blev godkendt uden
bemærkninger.
Ad 2. Siden sidst:
Ida: Er kommet godt i gang med filosofistudiet i Ålborg. Skal med Sydlangelands
Varmeværk til årsmøde sidst i oktober. Mødet afholdes i Nordjylland. Ida har på
sidste bestyrelsesmøde i Varmeværket foreslået, at der laves en strategiplan for
værket. Forslaget er blevet taget godt imod – og en arbejdsgruppe er nedsat.
Birthe: Har været på ferietur til Stockholm. Rejste med tog – og det var både
billigt og miljøvenligt. Har været til kommunalbestyrelsesmøde på Strynø
sammen med Johanne. Mere om det nedenfor.
Johanne: Der sker noget, når man giver slip på arbejdsmarkedet, så planer om at
starte uddannelse er taget af bordet – andet har fået højere prioritet, herunder også
tid til at deltage det lokale Å-arbejde + diverse kor.
Ingvard: Har meldt ud til Storkreds Fyn, at han ikke stiller op igen. Ønsker at
have sit fokus på det lokale arbejde i Å på Langeland + at prioritere have og
drivhusbyggeri.
Jette: Har talt med HC Rasmussen fra De Radikale om hængepartiet med det
manglende referat fra det sidste 5-parti-møde (Langeland som klimakommune).
Anne-Mette Wandsøe fra De Radikale vil rykke for det. Kan vi gøre mere for at få
gjort Langeland til en klimakommune? Spørgsmålet er, om der er kræfter til det i
kommunen (i administrationen/hos politikerne)? Forslag om, at Å og R sender en
anmodning til kommunalbestyrelsen, hvori der laves en beskrivelse af, hvad det
helt konkret betyder at være en klimakommune og hvad det vil koste.
Et nyt 5-parti-møde: Jette vil spørge Lisa Pihl, om hun (Socialdemokratiet) vil
stå for det næste møde, hvis Jette indkalder det.
Borgerinddragelsesudvalget (som Jette er medlem af) er nu gået ind i Fase 2,
hvor medlemmer af udvalget tager på rundtur til lokalsamfundene på Langeland
for at præsentere arbejdet. Jette vil pointere, at muligheden for borgerbudgetter er
afgørende. Udvalget ventes at ændre navn til Lokaldemokratiudvalget fra 1.
januar og få et budget, som skal vedtages i forbindelse med de forestående

budgetforhandlinger for 2020. Visionsarbejdet har dog fået trange kår efter fyring
af kommunens kommunikationsmedarbejder + sekretæren for
Borgerinddragelsesudvalget (og Landsbyklyngen).
Ad 3. Orientering fra kommunalbestyrelsesmødet den 9.9.19
Birthe og Johanne deltog. Der var mødt et talstærkt antal tilhørere op, primært fra
Strynø. Der var en del spørgsmål, primært vedrørende forhold på Strynø, f.eks.
bedre mobildækning, spørgsmål til fjernelse af centrale affaldsdepoter ved strande
og sommerhusområder med overfyldning af købmandens affaldscontainer til
følge. Borgmesteren lovede at bringe det op i relevant politisk udvalg. Der var
også spørgsmål til arbejdet i Borgerinddragelsesudvalget, hvor Lisa Pihl
orienterede om den forestående rundtur.
I.f.t. punktet om Planstrategi var der ingen drøftelse, blot en bemærkning om, at
man satte pris på de mange indkomne bidrag, som har været til inspiration. Flere
havde ønsket, at planen var mere konkret, men det blev bemærket, at det ønskede
man ikke i Kommunalbestyrelsen, da det vurderes at være mere fleksibelt, når
rammen er bred!
Langvarig drøftelse af punktet vedr. etablering af P-plads i Humble for
Hjemmeplejen Humble. V og DF var imod det vedtagne forslag (pkt. 12) og var
utilfredse med proceduren for behandling af spørgsmålet. Mente heller ikke, at de
berørte parter (skole og børnehave) var blevet hørt tilstrækkeligt. Umiddelbart
bliver spørgsmålet ikke taget op igen, da det er endelig vedtaget.
Se i øvrigt det fulde referat på kommunens hjemmeside.
Ad 4. Orientering og nyt fra Storkreds Fyn
Der er kun én fra den gamle bestyrelse, som stiller op igen. Vi får se, hvordan det
går ved næste årsmøde. Byens højskole er lukket, så der skal findes et nyt sted til
at holde bestyrelsesmøder. I øvrigt er Fabian Davidsen blev ny forperson for
Lokalforeningen i Odense. Godt gået, Fabian!
Ad 5. Inspirationsmøde om økologi d. 22.10.19.
Plan og aftaler:
− Nyheden er lagt på Facebook
− Der kommer annonce i Øboen (pris 1500-2000 kr.)
− Jette sender annoncen ud til os på mail, så vi kan sende videre til folk i
vores netværk.
− Ida finder diverse lokale grupper frem (Udkantsgruppen, Det sker på
Langeland m.fl.).
− Ingvard taler med Kristine Karlshøj om at få endnu en oplægsholder på
programmet (evt. økologisk vinbonde) + drøfter indhold (se referat fra
sidste bestyrelsesmøde om hensigt med mødet)
− Ingvard sender indbydelsen til lokale økologer + byrådsmedlemmer +
partiformænd.
− Formålet med mødet: Fremme udviklingen af økologi på Langeland.
− Traktement: Humus, snacks, gulerodsstænger, knækbrød o.l. v. Ingvard,
Johanne og evt. Birthe.
− Økologisk øl og vand kan købes.
− Gave til oplægsholderne: Ida køber øl fra Skovsgård, Jette sørger for
most fra Strynø.

Ad 6. Fremtidige møder
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 5. november fra kl. 10 – 12 i
Borgerhuset.
Formøde SF 3.10: Ingvard og Jette deltager (kl. 19-20 i Borgerhuset)
Kommunalbestyrelsesmøde 7.10: Jette og Birthe deltager (kl. 17-ca. 18 i byrådssalen)
SF formøde 31.10: Birthe og Johanne (tid, se ovenfor)
Kommunalbestyrelsesmøde 4.11: Birthe og Johanne (tid, som ovenfor)
Inspirationsmøde om økologi 22. oktober 2019 kl. 16 i Borgerhuset.
Alle er velkomne.

