REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND d. 14.1.2018
Deltagere: Ingvard Hansen, Carsten Roed Jensen, Jette Purup, Fabian Munkholm Davidsen, Helle
Munkholm Davidsen og Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Ida Friis og Susanne Jørgensen.
Ad. 1. Siden sidst
– Glædelig nyhed: Der er nu tildelt midler på 150.000 til 2 pilotkurser til den nye Langelands
grønne iværksætterhøjskole!
– Ida holder lav profil i de næste måneder i.f.t. bestyrelsesarbejdet m.v. Er klar igen til april.
–
Ad. 2. Nyt fra udvalgene:
Kommunikationsudvalget har holdt møde 10.1 og foreslår følgende i.f.t. intern/ekstern
kommunikation (medlemmer/alle interesserede):
* Google Drev bruges primært som bestyrelsens samlede arkiv (Fabian ansvarlig)
* Facebook, hvor vi har 2 sider, hvilket er forvirrende:
1. Alternativet Lokalforeningen Langeland (åben side) bibeholdes
2. Alternativet Langeland kommune (lukket side) nedlægges (Fabian)
* Lokalforeningens hjemmeside, som er koblet til Alleos, skal fortsat eksistere, dog med et
minimumsbehov for vedligehold/opdatering (Jette ansvarlig)
* Alleos, som har en opdateret mail-liste på alle medlemmer, bruges forsøgsvis (af Jette) til at
udsende mødeindkaldelser, referat og Nyhedsbrev til medlemmer her på Langeland. Hvis det
fungerer godt, kunne det være måden at kommunikere til medlemmerne fremover.
* Mail – også et godt kommunikationsmiddel (hvis adresserne er opdaterede).
Forslagene er vedtaget.
Konklusion: Dette referat og næste nyhedsbrev udsendes via Alleos med opfordring til, at alle
medlemmer melder tilbage, om det er modtaget på mail.
Politisk udvalg: Jette og Ida har spurgt SF (Tonni og Nynne), om Å må deltage i deres formøde
forud for kommunalbestyrelsesmøderne. Vi afventer svar. Hvis det bliver et ja, foreslår Jette, at vi
laver en ”vagtplan”, så der hver gang deltager mindst 1 til formødet og 1 til
kommunalbestyrelsesmødet. Liste sendes ud v. Jette.
Jette deltager i næste kommunalbestyrelsesmøde, som er i morgen d. 15.1 kl. 17.
Ad. 3. Opfølgning på 5-partisamarbejdet
Ida, Jette, Lise og Ingvard deltog i det afsluttende møde, som var et fint møde. Det blev besluttet, at
der hvert halve år holdes et møde, hvor alle medlemmer af de 5 partier er velkomne. Alternativet er
vært ved det næste møde, som bliver d. 16.5 kl. 19 i Borgerhuset med fællesspisning kl. 18.
Formål med at mødes: Primært, at de 3 partier, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen,
orienterer de øvrige om, hvad der foregår.
Ad. 4. Kandidater til Folketings- og Europaparlamentsvalg
Fabian stiller op som Folketingskandidat ved næste opstillingsmøde i Storkreds Fyn.
Vi ønsker, at spidskandidaten bliver en fynbo og bakker her fra Lokalforeningen op om Fabians
kandidatur.
Vi har (så vidt vides) ingen EU-kandidater fra Lokalforeningen Langeland.
Ad. 5. Polaer lokalt og storkreds
Under dette punkt blev udelukkende drøftet et akut problem, nemlig, at tilskud til Storkreds Fyns
lokale i Odense her i 2018 er gået fra 75% til nu kun 33%. Det betyder, at en uforholdsmæssig stor
del af Storkredsens budget fremover bliver brugt til lokaleudgifter. Lokalet bruges hovedsagelig af

Odense Lokalforening. Lokalets fremtid drøftes på torsdag d. 18.1 i Nørregade, Odense, blandt
samtlige forpersoner/kasserere i Lokalforeningerne og Storkredsen på Fyn. Kasserer Mogens
Nielsen fremlægger regnskab og konsekvenser af forskellige muligheder.
Bestyrelsens holdning, Å Langeland:
At lokalet i Odense skal afvikles, da man til mange af Storkredsens arrangementer kan benytte
gratis lokaler, som flere af Lokalforeningerne har adgang til.
Storkredsens vigtigste opgave er at stå for opstillingsmøder til FV og Europaparlarmentsvalg samt
Årsmødet. Storkredsen vil derudover stå som arrangør af 2 POLA'er og et politisk seminar i 2018.
På mødet i Odense skal også drøftes fordeling af midler mellem Storkreds og Lokalforeningerne.
Bestyrelsens holdning (Å Langeland):
Storkredsen skal selvfølgelig have det nødvendige budget til disse arrangementer og arbejdet i det
hele taget, evt. inklusiv lokaleleje der, hvor det bliver nødvendigt.
Forslag til fordeling af øvrige fælles midler til Fyn (under forudsætning af, at lokalet i Odense
opsiges): Et fast beløb per forening + beløb i.f.t. antallet af medlemmer i de forskellige
Lokalforeninger.
Ingvard deltager i mødet torsdag og viderebringer ovenstående.
Ad. 6. Nytårsfest
Forslag fra Ingvard: At vi arrangerer en forårstur til Strynø for medlemmer og andre interesserede
med f.eks. følgende tema: Hvad får en lille ø som Strynø til at fungere så godt?
Ingvard undersøger mulighederne.
Ad. 7. Revidering af forretningsorden
Udsættes til næste møde.
Ad. 8. Forslag til aktiviteter i det nye år
– Ingvard forsøger at få det sydfynske samarbejde i gang igen. I første omgang tager Ingvard
kontakt til Svendborg, Ærø og Fåborg/Midtfyn for at høre, hvordan det står til.
– Fabian: Vi skal stadig være synlige på gader og stræder. Evt. i.f.m. OK18 (mulighed for ny
lærerstrejke)
– Helle: Fokus lige nu er at følge med i det kommunalpolitiske arbejde. Senere kan det blive
relevant at sætte fokus på vigtige områder, som politikerne måske overser eller
nedprioriterer.
– Kigge i vores politiske program, lave arrangementer i.f.t. nogle af mærkesagerne, f.eks.
grundvand, el-biler m.m.
Ad. 9. Evt.
– Tilmelding til bestyrelsesmøder: Som udgangspunkt er medlemmer af bestyrelsen forpligtet
til at deltage eller melde afbud. Fabian savner dog aktive tilmeldinger.
Aftale: Fabian opretter fremover bestyrelsesmøder som begivenhed på Facebook, hvor man
kan skrive, om man deltager eller ej.
– Referatet sendes fortsat til Fabian, som godkender/retter og sender videre til Jette, som
udsender referat sammen med Nyhedsbrevet via Alleos.

