REFERAT FRA ÅRSMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND d. 11. marts 2020
Til stede: Ingvard Hansen, Jette Purup, Fabian Munkholm Davidsen, Carsten Friager, Eva
Christiansen, Peter Marxen, Susanne Jørgensen, Carsten Roed, Birthe Larsen og Johanne Botfeldt .
Afbud fra Ida Friis.
Ad. 1: Dirigent: Jette.
Ad. 2: Stemmetællere: Eva og Susanne. Referent: Johanne
Ad. 3: Bestyrelsens beretning v. Ingvard:
Ganske kort rids over den aktuelle kaotiske situation i moderpartiet – og at vi har til hensigt at
fortsætte det gode lokale arbejde her i Lokalforeningen Langeland på samme grundlag som hidtil.
Sket i det forløbne år:
 Åbent medlemsmøde om økologi på Langeland med 4 oplægsholdere. Godt besøgt, også af
en del andre udover medlemmer, spændende oplægsholdere og efterfølgende dialog. Vi
havde sidste år til hensigt at holde den slags medlemsmøder hver anden måned, men det var
for ambitiøst, da det kræver en del forberedelse. Nyt medlemsmøde forberedes p.t. her til
sommer (fokus på, hvad man kan gøre i sin egen have, inklusiv besøg i en vild have).
 Så var der Folketingsvalget og valg til Europaparlamentet, hvor vi bl.a. fungerede som
tilforordnede ved valghandlinger, dels på Å's vegne, dels på vegne af SF, som ikke kunne
bemande alle deres mange pladser. Det var sjovt at prøve.
 Vi har aktivt forholdt os til kommunens planstrategi med enkelte indspark.
 Der har været et par læserbreve, dels ved Susanne om bevarelse af fødeafdelingen ved
Svendborg sygehus, dels ved Jette, som sammen med HC fra de radikale opfordrede
borgerne til at blande sig i kommunens budgetlægning for 2020. Senere blev der ligeledes
sammen med de radikale sendt høringssvar med opfordring til kommunen om at blive
klimakommune inklusiv en klar køreplan. Klimakommunen er nu en realitet :-), dog stadig i
startfasen. Det forventes, at den person, som udpeges til at stå i spidsen for dette arbejde,
bliver præsenteret på det kommende 5-parti-møde d. 6. maj, hvor vi i øvrigt er værter.
 Jette har deltaget i Borgerinddragelsesudvalget, som nu har skiftet navn til
Lokaldemokratiudvalget. Det består indtil videre af følgende 3 folkevalgte: Lisa Pihl, S,
Erik Jørgensen, SF og Kim Welcher, DF. De 4 borgere, som skal være med, er endnu ikke
udpeget, ej heller borgerpanelet, som er et nyt tiltag.
 Ida er repræsentant i Sydlangeland varmeværk.
 Susanne er repræsentant i Handicaprådet.
 Medlemmer af Alternativet Langeland er desuden involveret i Kulturelt Samråd,
Stivennerne, Landsbyklyngen, 8. marts-gruppen og Dansk Naturfredningsforening.
 5-parti-samarbejdet, hvor der afholdes møder hvert halve år.
 Deltagelse i SF's formøder og det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde.
 Vi har ikke haft så meget kontakt til Storkreds Fyn efter at Ingvard stoppede i bestyrelsen.
Storkredsen har dog også fungeret på lavt blus siden de 2 valg sidste år (FV og EP-valget).
 Vi har prøvet på at få et lidt tættere samarbejde med de sydfynske Å-lokalforeninger, hvor vi
bl.a. alle er en del af Geopark Sydfyn, som kunne være et af grundlagene for et samarbejde.
Ingvard vil prøve at tage kontakt til disse (Fåborg-Midtfyn, Ærø og Svendborg) igen – også
for at høre om deres holdning til den aktuelle situation i moderpartiet.
 Vi har skiftet pengeinstitut fra Merkur bank til Middelfart Sparekasse, hvilket har medført en
besparelse på mere end 1300 kr. årligt.
 Jette supplerer med information om medlemstilbagegang, både på landsplan og lokalt. Det
skyldes primært, at man forud for valg af politisk leder lugede ud i alle de medlemmer, som
gennem længere tid ikke havde betalt, så det kun var betalende medlemmer, som kunne
stemme. På det tidspunkt kom vi ned på 24 medlemmer på Langeland. I.f.m. den aktuelle

krise har vi så mistet yderligere 5 medlemmer og er nu nede på 19 medlemmer af Å på
Langeland.
 Jette oplyser, at den gruppe under Landsbyklyngen, som arbejder med en
blafferordning/samkørsel på Langeland har søgt kommunens udviklingspulje om penge til at
sætte initiativet i gang.
Ad. 4 Regnskab v. Susanne
Se regnskabet på https://langeland.alternativet.dk/
Vi har en ret lille økonomi, primært partistøtten fra Langeland kommune, som udgør 2.320 kr.
årligt. Vi får ikke noget fast beløb fra Storkredsen, som egentlig aftalt. Kan derimod søge
Storkredsen om et beløb i.f.m. arrangementer. Det er der her fra Lokalforeningen stor utilfredshed
med. Ingvard vil tage spørgsmålet op igen med Storkredsen. Hvis der bliver aftalt et
fordelingsmøde, skal lokalforeningerne møde op for at få deres andel.
Forslag for at få lidt flere penge i kassen lokalt: At vi hver især betaler minimumskontingentet til
Alternativet – og, hvis der er ønske om og råd til det, kan give yderligere et beløb til vores egen
Lokalforening direkte som en donation (kan laves som en fast overførsel, Alternativets konto i
Middelfart Sparekasse: 1689 3231697542
Ad. 5 Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.
Ad. 5a. Forslag fra bestyrelsen – ved Susanne.
Forslag til ændring af vedtægter er godkendt. Se ændringsforslag https://langeland.alternativet.dk/
De ændrede vedtægter lægger på hjemmesiden, når hovedbestyrelsen har godkendt dem
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer.
Følgende genopstillede: Ingvard Hansen, Jette Purup, Susanne Jørgensen, Birthe Larsen og Johanne
Botfeldt. Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen: Carsten Friager og Peter Marxen.
Da vi så er præcis 7, blev et valg ikke nødvendigt.
Ad. 7 Valg af suppleanter
Som suppleanter vælges: Eva Christiansen, 1. suppleant (genopstiller) og Carsten Roed, 2.
suppleant. Carsten R. oplyser, at han vil lægge sine kræfter i arbejdet i Storkredsen.
Ad. 8 Valg af 2 revisorer
Ole Lassen og Mads Jørgensen blev genvalgt.
Ad. 9. Eventuelt
Drøftelse af den aktuelle situation i Alternativet i Danmark.
Jette og Ingvard har forfattet oplæg til en udtalelse om Alternativet Langelands holdning på
årsmødets vegne. Dette godkendes med få rettelser og vil blive sendt til FAA og Øboen som
læserbrev.
Fabian orienterer om Alternativets Unge, som p.t. har trukket sig fra alle poster centralt i
Alternativet. På deres kommende årsmøde skal det besluttes, om ÅU helt løsriver sig fra Å og i
stedet fortsætter som en grøn bevægelse.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 2. april kl. 19 (på dagsordenen bl.a. planlægning af 5-partimødet/servering + medlemsmødet ”Åben have”.)
5-parti-mødet: Onsdag d. 6. maj kl. 18 i Borgerhuset
Bestyrelsesmøde herefter: Torsdag d. 28. maj kl. 19 i Borgerhuset.

