REFERAT af (digitalt) BESTYRELSESMØDE i ALTERNATIVET LANGELAND SØNDAG d. 11. APRIL 2021
Til stede: Ingvard Hansen, Susanne Jørgensen, Eva Christiansen, Johanne Botfeldt (ref.)
Afbud: Kristine Karlshøj, Jette Purup, Peter Marxen.
Ad. 1. Referat af 25. marts 21 – godkendt.
Ad. 2. Siden sidst
Lokalt Demokratiudvalg (LD) v. Johanne: Intet nyt siden sidst. Næste møde i LD er d. 13. april 21, hvor vi
bl.a. får et overblik over, hvor mange, der indtil videre har sagt ja til at være en del af Borgerpanelet. Første
møde med Borgerpanelet bliver d. 26. april (digitalt).
Handicaprådet (HR) v. Susanne: HR har udarbejdet en række gode spørgsmål i.f.m. processen med valg af
Borgerrådgiver. HR sender spørgsmålene til Lisa Pihl, som i første omgang forelægger det for
Økonomiudvalget
Folkeoplysningsudvalget v. Susanne: Intet nyt siden sidst.
Langelands Stivenner v. Ingvard: Kommende arrangementer med deltagelse af Stivennerne:
I juni måned kommer der et arrangement i Bagenkop, ”Fisk, fodbold & fællesskab”, hvor Stivennerne i
forbindelse hermed om lørdagen arrangerer en vandretur.
Kunstnernes ”åbne døre” i maj måned vil i år også indeholde en ”kunst-tur-vandring” til udvalgte kunstnere
med startudgangspunkt i Nowhuset i Tullebølle.
Affaldsindsamling d. 18. april vil på Nordøen også ske i forbindelse med en vandretur langs stranden, hvor
deltagerne udstyres med hver deres store affaldssæk.
Dejligt, at Stivennerne også samarbejder med andre, så vandring indgår i andre arrangementer. Der
kommer senere i dag et nyhedsbrev fra Stivennerne med nærmere information om ovennævnte. Ingvard
arbejder også med et ”Rickshaw” projekt, hvor man søger penge til anskaffelse af 3 rickshaws til Langeland,
hvor man f.eks. skal kunne tilbyde at køre tur med ældre, som ellers ikke kan komme på cykeltur.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) v. Eva: ”DN’s naturplejegruppe har holdt møde på Ringelshøj med
Astrid Ejlersen fra Langeland Kommune, Otto Uldum fra Langelands Museum og 4 mænd fra Vej & Park.
Kommunen har afsat flere penge til pleje af de forsømte oldtidsminder og vil gerne lære af os, da floraen på
de to gravhøje, som vi har passet, er i fremgang. Vi overvejer at passe en gravhøj mere, da vi holder pause
fra naturplejen på Skovsgaard, som overgår til rewilding. Jeg sender indbydelser ud (om arbejdsdage – ref.)
senere på året.”
Ad. 3. Nyt fra storkredsen og partiet
Storkredsens bestyrelse holder møde i næste uge, hvor man vil forsøge at få overblik over
lokalforeningerne i Storkreds Fyn. Der skal også nedsættes et kandidatudvalg til det kommende kommunalog regionsvalg.
Alternativet holder Landsmøde d. 15. og 16. maj 2021. Mødet foregår digitalt. Man kan tilmelde sig allerede
nu. Sidste frist er ved Landsmødets start d. 15.5 kl. 10. Indtil videre deltager Ingvard og Johanne. Følg
information fra Alternativet centralt via mail.

Ad. 4. Nyt fra kassereren v. Susanne: Igen positive nyheder, nemlig flere penge i kassen😊 Vi har fået det
årlige bidrag fra kommunen, som er 2.480 kr. Derudover nogle donationer. Der står der nu 10.423 kr. på
kontoen.
Ad. 5. Kommunalvalg: Både Ingvard og Peter har nu endeligt besluttet sig for ikke at stille op til KV 21.
Ad. 6. Næste tiltag: Vi beslutter at lave 2 arrangementer i dette år, sandsynligvis i september og oktober.
Det første arrangement med henblik på at støtte op om, at Langeland kommune har tilmeldt sig
konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Skal vi have en chance (og give naturen en
chance), skal alle gode kræfter i gang, ikke kun politikere og administration.
Første arrangement: ”Hvordan kan vi bidrage til at give naturen mere plads?” Eva og Peter (som lige skal
spørges først) snakker sammen om indhold og evt. oplægsholdere og indkalder os andre til et møde inden
for den næste måned, hvor arrangementet skal være det eneste punkt på dagsordenen. På dette møde
besluttes bl.a. tid og sted.
Andet arrangement: Jette har foreslået, at vi på ”Fællesskabets Folkemøde” på ØP d. 10. oktober 2021
tilbyder en workshop, ”Fællesskab og Demokrati”, som hun i så fald gerne vil stå for.
2 andre konkrete ideer til spændende møder/arrangementer/politiske laboratorier (POLA’er):
”Hvad vil vi med Langeland” og ”Hvordan tiltrækker vi unge familier til Langeland? Kan vi lære noget af
Strynø?” (Evas forslag).
Andre ideer: Turisme: Hvilken slags turisme, og hvor mange turister kan øerne bære? Kortlægning af
sårbare områder på Langeland. Bæredygtig turisme. Hvad vil vi med naturen, hvad kan den bære?
Stivennerne vil gerne reklamere for vandre- og cykelturisme og håber, at flere lodsejere på Østkysten vil
bygge sheltere langs kysten, så der er overnatningsmuligheder hele vejen rundt.
Ad. 7. Formøder SF og Kommunalbestyrelsesmøder: Ingvard og gerne Jette (hvis ingen andre vil) deltager i
SF’s formøder, sandsynligvis 6. maj og 3. juni (foreløbig digitalt). Kommende Kommunalbestyrelsesmøder,
12. april (allerede i morgen), 10. maj og 7. juni, starter hver gang kl. 17 og kan følges digitalt på
KommuneTV.
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde: (Forslag) Søndag d. 30. maj 2021 kl. 11 (brunch), hvor vi håber at kunne
mødes fysisk (måske udendørs). Hvis for mange er forhindrede, må vi lave et aftenmøde i løbet af maj
måned. Inden dette næste bestyrelsesmøde har vi haft et møde om den første POLA med oplæg fra Eva og
(forhåbentlig) Peter.
Ad. 9. Eventuelt: Intet under eventuelt.

