ÅRSMØDE og efterfølgende BESTYRELSESMØDE i Å-Langeland torsdag d. 25. marts 2021
Til stede på begge møder: Eva Christiansen, Susanne Jørgensen, Kristine Karlshøj, Ingvard Hansen, Jette
Purup, Peter Marxen og Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Birthe Larsen.
REFERAT ÅRSMØDE 25.3.2021
Ad. 1. Ingvard vælges som dirigent og kan konstatere årsmødet for rettidigt indkaldt (dagsorden udsendt
24.2.21).
Ad. 2. Johanne vælges som referent.
Ad. 3. Bestyrelsens beretning, sendt på mail fra Ingvard d. 22.3.21, er godkendt.
Ad. 4. Regnskab, som er udsendt på mail d.d., gennemgås ved Susanne og godkendes.
Ad. 5. Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
Ad. 6. Valg til bestyrelsen: Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg. Det gør Birthe
Larsen desværre ikke. Dette tages til efterretning, dog på sidste bestyrelsesmøde ikke uden forsøg på
overtalelse. Men selvfølgelig respekteres Birthes beslutning, og vi siger tak for og er glade for den tid, hun
har været en del af bestyrelsen. Tak, Birthe😊
Den nye bestyrelse: Ingvard Hansen, Jette Purup, Susanne Jørgensen, Johanne Botfeldt, Peter Marxen og
Eva Christiansen. Konstitueringen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Ad. 7. Valg af suppleant: Kristine Karlshøj. Velkommen til, Kristine😊
Ad. 8. Revisor og revisorsuppleant, Ole Rolf Lassen og Mads Jørgensen, vil gerne fortsætte, og det er vi
glade for. De er hermed valgt.
Ad. 9. Vedtægtsændringer: De eneste ændringer er skal-ændringerne, som blev vedtaget på Alternativets
årsmøde sidste efterår. Ændringerne, som primært handler om, at man skal have været medlem af Å i
minimum 90 dage for at kunne stille op til og stemme ved valg (tillidsposter, kandidater), kan findes på
vores lokale hjemmeside: langeland.alternativet.dk
Ad. 10. Intet under eventuelt. Vi fortsætter nu med bestyrelsesmødet, herunder konstituering.

REFERAT BESTYRELSESMØDE 25.3.2021
Ad. 1. Referat fra 28.2.2021 er godkendt.
Ad. 2. Konstituering: Bestyrelsen forsætter som hidtil med varetagelse af de samme poster:







Ingvard Hansen, forperson
Jette Purup, næstforperson
Susanne Jørgensen, kasserer
Johanne Botfeldt, sekretær
Peter Marxen
Eva Christiansen

Suppleant: Kristine Karlshøj

Ad. 3. Siden sidst
Møde med Å-Svendborgs nye bestyrelse (v. Ingvard, som mødtes med dem i sidste uge): De fleste af de 7
medlemmer er studerende fra Den frie Lærerskole. God energi. De ønskede at høre lidt om vores
erfaringer, også vedrørende samarbejde med øvrige partier til det kommende kommunalvalg. De er i
forhandlinger med flere partier. Å-Svendborg har foreløbig 1 kandidat.
Storkreds Fyns årsmøde (v. Ingvard og Johanne): Der blev valgt repræsentanter til HB og POFO. Francisca
Rosenkilde var kort på besøg og orienterede om situationen centralt. Det var rart lige at få hilst på hende,
skønt digitalt. Der blev valgt en bestyrelse for Storkreds Fyn. Det er garvede folk, som har været med i Å på
Fyn i mange år. De stillede op som en samlet flok og det blev modtaget med glæde i forsamlingen. Ingvard
blev derudover valgt som suppleant. Der kommer et referat af årsmødet fra Storkredsen, så her blot denne
korte orientering.
Lokalt Demokratiudvalg (v. Jette og Johanne): Der er gang i præsentation af udvalgets medlemmer på den
nye Facebook-side, som efterhånden har en god flok følgere. LD har fået som opgave af formulere en
ansøgning til en pulje, hvor der kan søges om midler til en borgerrådgiver i en 2-årig periode (en
forsøgsordning). Skal funktionen derefter fortsætte, vil det være kommunens egen udgift. Opgaven for
borgerrådgiveren er dels at hjælpe borgere, som måtte have behov, med at tyde henvendelser fra
kommunen ellr klage over afgørelser, men det vil give god mening også at fokusere på, hvordan kommunen
egentlig kommunikerer ud til borgerne. Jette og Johanne snakker sammen om ansøgningen.
Handicaprådet (v. Susanne): Der arbejdes fortsat med kommunikation og borgerinddragelse. Der er mange
ting i gang i Danmark i.f.t. ”borgeren i centrum” og retssikkerhed. Susanne har deltaget i 4 virkelig gode
online-webshops ”Sæt samarbejde og tillid i centrum”.
Folkeoplysningsudvalget (v. Susanne): Der arbejdes med samarbejde og netværk på tværs af Langeland.
Kommunen har fået midler til en ny platform, Boblberg, hvor der gives rådgivning fra borger til borger,
herunder evt. hjælp til at finde sammen med andre mennesker i forskellige netværk.
Langelands Stivenner (v. Ingvard): Næste arrangement er på søndag d. 28.3, en tur Ristinge rundt. Der er
27 tilmeldt. Orienterer også om cykeleventet på Fyn, hvor Stivennernes cykelgruppe på 3 deltager. Ingvard
er en af dem. Arrangementet med den i sidste referat omtalte cellist bliver d. 4. juni 21 med frokostkoncert
på Generalen og senere koncert på Langeland Efterskole. Stivennerne er nu udvidet med Cykelvennerne😊
Jette fortæller, at Region Syddanmark arrangerer vandreture ”Ud i naturen – ind i fortællingen”. Der vil på
et tidspunkt komme 2 vandreture her på Langeland, dels i samarbejde med Biblioteket (litteratur) og
Museet v. Langelandsfortet (kultur). Vi drøfter vandreruter her på Langeland i lyset af, at Kristine for nylig
har gået en uge på Gendarmstien og var overrasket over, hvor godt, der var skiltet, at der var toiletter med
passende mellemrum og ligeledes overnatningssteder hele vejen. En god sammenhængende infrastruktur.
Skiltningen er god på Langeland, men på østkysten især mangler der overnatningsmuligheder. Der mangler
på Langeland den sidste finish, så man trygt kan tage af sted på en længere tur. Jette gør opmærksom på,
at det måske via Jane Jegind og et godt samarbejde med kommunen (økonomi) kan komme mere fokus på
vandring, herunder ovennævnte gode faciliteter.
Dansk Naturfredningsforening (DN) (v. Peter og Eva): Alle skoler har tilmeldt sig affaldsindsamling d. 17. og
18. april. Der er meget få tilbage i DN’s bestyrelse. Årsmødet er udsat til efteråret i håb om, at man kan
mødes fysisk og at flere, gerne unge, har lyst til at være med i bestyrelsen. Vi snakker om, at det er uhyre
vigtigt, at Langeland fortsat har en lokalafdeling.

Ad. 4. Næste tiltag – nye ideer? Der er enighed om, at vi gerne vil lave et eller flere borgermøder/POLA’er.
Kristine foreslår en møderække, f.eks. 3 gode POLA’er (ikke valgmøder) om, hvad er optager os her på øen.
Foreslår, at de allerede i nærmeste fremtid tidsmæssigt fastlægges.
Ideer på mødet: ”Hvad vil vi med Langeland” - ”Måden, vi taler på (kommunikation)” – ”Hvad vil vi med
naturen” – ”Potentialet i naturen – i samarbejde med andre aktører” (ex. Jane Jegind, Shores) –
”Inspirations- og idébank møde” – ”Hvordan alle kan bidrage til at give naturen mere plads”. Jette
orienterer om, at Landsbyklyngen i sensommeren planlægger et ”Fællesskabets Folkemøde”.
På næste bestyrelsesmøde: Inden mødet skal hver især have gjort sig nogle overvejelser om temaer.
På mødet tage stilling til, hvilke aktører vi kan invitere med til møderne. Derudover også tage stilling til,
hvordan vi agerer i.f.m. Kommunalvalget.
Ad. 5. Kommunalvalg: Ikke noget nyt – vi har ingen spidskandidat i udsigt.
Ad. 6. Formøder i SF og Kommunalbestyrelsesmøder: Ingvard gik desværre glip af sidste formøde
(uklarhed om dato) – og næste måneds formøde foregår lige nu samtidig med dette møde. Vi fik ikke aftalt,
hvem, der deltager næste gang (primo maj), men det kan nås på næste bestyrelsesmøde.
Kommunalbestyrelsesmøder kan vi alle følge digitalt.
Ad. 7. Næste bestyrelsesmøde: Søndag d. 11. april kl. 10 ved Frivilligcenteret. Udendørs i deres pavillon i
læ og ly. Ingvard og Johanne fordeler, hvem der medbringer hvad til det fælles morgenbord.
Ad. 8. Eventuelt: Situationen i Langelands Elforsyning vendes. Kristine sidder i repræsentantskabet. Jette
opfordrer Kristine til at stille op til bestyrelsen.

