REFERAT FRA ALTERNATIVET LANGELANDS ÅRSMØDE søndag d. 24. marts 2019
Deltagere: Ingvard Hansen, Ida Friis, Eva Christiansen, Marie Andersen, Susanne Jørgensen, Birthe
Larsen og Johanne Botfeldt (ref.).
Dirigent: Susanne
Stemmetællere: Ida og Marie
Referent: Johanne
Dirigenten oplyser, at der er rettidigt indkaldt til årsmødet.
BESTYRELSENS BERETNING ved forperson Ingvard:
På årsmødet i september 18 blev det besluttet at flytte årsmødet fra sensommer til tidligt forår,
primært fordi regnskabet skal dække det foregående kalenderår – og årsmødet helst ikke skal foregå
for længe efter kalenderårets udløb. Vi lægger os hermed op ad Alternativet centralt i lighed med de
fleste andre kommuneforeninger.
Derfor er der nu kun gået godt ½ år siden sidste årsmøde.
Ingvard beretter om de halvårlige 5-parti-møder, som vi har haft siden kommunalvalget i 2017.
Det forrige møde blev afholdt d. 21.november 2018 og næste møde afholdes torsdag d. 25. april
2019 i Borgerhuset (se tidligere udsendt invitation eller kig på vores hjemmeside:
langeland.alternativet.dk). Temaet er klima, nærmere bestemt et bud på en grøn langelandsk
dagsorden med inspiration i Allerød som klimakommune. Oplæg ved Agnete Fogh og efterfølgende
debat. De radikale står denne gang for arrangementet, som starter med spisning kl. 18. Alle
medlemmer af de 5 partier er velkomne. Alternativister skal tilmelde sig hos Ingvard. Vi er glade
for, at vi indgik i 5-parti-samarbejdet, og vi oplever, at de 3 partier, som kom ind i
kommunalbestyrelsen, gør deres bedste for at inddrage alle og sikre en god og respektfuld tone i
debatten.
Der er lavet en særlig aftale med SF om, at vi kan deltage i første del af deres formøde op til hvert
kommunalbestyrelsesmøde. Det og det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde giver en god
mulighed for at følge Langelands kommunalpolitik på tæt hold.
Arbejdet i lokalforeningen:
Der er fortsat møde i Alternativet Langeland ca. 1 x månedlig, skiftevis åbent bestyrelsesmøde og
temaaftener/dialogmøder. D. 20.2.19 blev første temaaften ”Bæredygtig hverdag” afholdt. Det var
et spændende møde med mange gode input og drøftelser. Der var dog flere, som brændte inde med
diverse gode bidrag, så på næste temamøde skal aftenen organiseres sådan, at der bliver rigelig
plads til indlæg og dialog imellem de fremmødte.
Diverse lokale aktiviteter:
Langelandske alternativister arbejder energisk i en række sammenhænge rundt om på øen:
De seneste måneder har Jette Purup sammen med den socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn
Brandenborg kæmpet utrætteligt for at bevare HF og VUC i Rudkøbing. Det ser desværre ud til, at
der holdes fast i beslutningen om lukning.
Vi er med i kommunens Borgerinddragelsesudvalg (Jette)
og har en kommunal repræsentant i Sydlangeland Fjernvarme (Ida)
Susanne er medlem af Handicaprådet (suppleant)
Lise er formand for Kulturelt Samråd.

Ingvard og Jette sidder i bestyrelsen i den nye forening Langelands Stivenner.
Vi er med i Langelands højskoles bestyrelse (Helle M. Davidsen, Carsten Roed og Ingvard
Hansen)
og endelig Landsbyklyngen (Carsten, formand).
Langeland Kommune er ved at udarbejde en ny planstrategi for de kommende 12 år. Den er
kommunens helt overordnede plan – og i bestyrelsen overvejer vi at samle en gruppe, som skal
skrive nogle forslag/kommentarer sammen, når 8-ugers-høring af planstrategien begynder,
formentlig i maj. Vi har talt om at prioritere natur, miljø og klima i vores høringssvar. Hvis
nogen er interesseret i at deltage, så sig til!
Storkreds Fyn: Ingvard er forperson – og fokus i Storkredsen er i sagens natur især det kommende
folketingsvalg. Storkredsens kommende årsmøde er d. 2. april 2019, hvor der bl.a. skal vælges et
medlem til Hovedbestyrelsen, til Profo og dialogrådet. Vi håber også at kunne få nye medlemmer til
bestyrelsen. Lokalerne i Nørregade i Odense, som Storkredsen står som lejere af er opsagt og
fraflyttes først i april. Det vil give en bedre økonomi til bl.a. det kommende valg. Storkredsens
møder vil efterfølgende foregå i de forskellige lokalforeninger.
Det kommende folketingsvalg
Vi går jo alle og venter på, at der udskrives valg. Ingvard har alle valgplakaterne, som hentes der
den dag, valget udskrives. De, der har tid og lyst til at hjælpe med ophængning, er særdeles
velkomne.
Som opstillet parti til kommunalvalget har vi pligt til at levere en tilforordnet til et af valgstederne.
SF har derudover bedt os om at bemande et af ”deres” steder. Indtil videre kender vi kun datoen for
EP-valget d. 26. maj. Vi bemander Strynø (Jette) og Hou (Ingvard).
REGNSKABET (vedlagt) gennemgås ved Susanne og godkendes på årsmødet. Som nævnt følger
regnskabsåret fremover kalenderåret.
VALG TIL BESTYRELSEN
Marie Andersen, som desværre rejser fra øen om en måned, genopstiller ikke. Fabian Munkholm
Davidsen (vores lokale folketingskandidat) genopstiller heller ikke. Stor tak til begge for deres store
arbejde og inspiration.
Følgende genopstiller til bestyrelsen: Jette Purup, Susanne Jørgensen, Ingvard Hansen, Ida Friis og
Johanne Botfeldt. Som ny opstiller Birthe Larsen til bestyrelsen.
Som suppleant (og kun som suppleant) genopstiller Helle Munkholm Davidsen.
Ligeledes kun som suppleant opstiller Eva Christiansen.
Ole Rolf Lassen ønsker ikke at genopstille som suppleant.
De 2 revisorer, Mads Jørgensen og Ole Rolf Lassen, fortsætter gerne.
Da der ifølge vedtægterne højst må være 7 bestyrelsesmedlemmer og kun 6 opstiller ser den nye
bestyrelse ud som følger (konstituering venter til næste bestyrelsesmøde i april):
Den nye bestyrelse
Jette Purup
Susanne Jørgensen
Birthe Larsen
Johanne Botfeldt
Ingvard Hansen
Ida Friis

Suppleanter
Helle Munkholm Davidsen
Eva Christiansen
2 revisorer
Ole Rolf Lassen
Mads Jørgensen
Årsmødet er hermed slut og Susanne takker for god ro og orden:-)
Herefter fortsætter vi med almindeligt åbent bestyrelsesmøde (se næste side)
Bestyrelsesmøde i Alternativet Langeland 24.3.2019
Deltagere: Som ved årsmødet.
Da mange af punkterne er drøftet under årsmødet kommer her et meget kort referat:
Ad pkt. 1. Konstituering. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde d. 16. april 2019
Ad pkt. 2. Siden sidst omhandlede kun evaluering af temaaftenen om bæredygtig hverdag, hvor det
næste gang skal sikres, at alle, der ønsker at bidrage til aftenens tema, kan komme til. Se yderligere
under Ingvards beretning i årsmødereferatet.
Ad pkt. 3. Årsmøde i Storkreds Fyn tirsdag d. 2. april 2019: De, der gerne vil deltage, kan
henvende sig til Ingvard m.h.p. samkørsel til Odense.
Ad pkt. 4. Forslag/emne til næste temamøde. Der er forslag om tema om økologisk drift på
Langeland. Ideer til oplægsholdere: Bjarne fra Skovsgård, Andelsgårde (inspiration fra f.ex.
Falster), Den økologiske Jordbrugsfond opkøber gårde (f.eks. på Samsø) og endelig oplægsholder
fra Levende Lokalsamfund med særlig viden om permakultur. Endelig planlægning på næste
bestyrelsesmøde, som bliver d. 16.4 kl. ???, hvor vi også skal have snakket om oplæg til 5-partimødet d. 25.4. Marie foreslog, at vi ventede med næste temamøde til efter 5-parti-mødet, så vi i den
sammenhæng kan reklamere for arrangementet, som forhåbentlig også kan blive et vigtigt bidrag i
den kommende valgkamp.
Ad pkt. 5. Næste 5-parti-møde torsdag d. 25. april 19 fra 18 – 21 i Borgerhuset. Se yderligere
under Ingvards beretning fra årsmødet.
Ad pkt. 6. Deltagelse i SF's formøde + efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde.
Formøde 4.4: Ingvard og Johanne
Kommunalbestyrelsesmøde d. 8.4: Ida
Formøde d. 9.5: Ida og Ingvard
Kommunalbestyrelsesmøde 13.5: Ida og evt. Jette
Ad pkt. 7. Evt.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 16. april kl. ??? i Borgerhuset, hvor dagsordenen primært
skal handle om planlægning i.f.t. 5-parti-mødet + den kommende temaaften om økologisk drift på
Langeland.

