REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ALTERNATIVET LANGELAND SØNDAG D.
18. februar 2018
Til stede: Ingvard Hansen, Carsten Roed, Jette Purup, Lise Munk, Helle Munkholm Davidsen,
Fabian Munkholm Davidsen og Johanne Botfeldt (ref.)
Afbud: Susanne Jørgensen og Ida Friis.
1. Siden sidst
Opfølgning på økonomimøde i Storkredsen:
Et flertal ønsker at fastholde et fast mødested i Odense, dog vil man kigge efter et billigere lejemål.
Å Langeland får i år et tilskud, som svarer nogenlunde til sidste års budget.
En decideret fordelingsnøgle mellem kommuneforeningerne på Fyn er endnu ikke vedtaget.
Kørsel i.f.m. tillidshverv i Storkredsen dækkes af denne.


Generalforsamling vedrørende Langelands Højskole d. 22. marts 2018 på Langelands
Efterskole. Helle opfordrer til at møde op og at sprede budskabet.



8. marts – kvindernes internationale kamp- og festdag: Kl. 19-21 på Langelands
Efterskole.



Offentligt møde om vandrestier på Langeland og Strynø: 18. april 2018 kl. 19 i
Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing. Arrangør: Stigruppen under Landsbyklyngen
Langeland.



Den lokale i Tranekær: Ingvard har netop været til møde og kan fortælle, at der laves en
masse godt og spændende arbejde i den sammenhæng.



Til inspiration: ”Grobund” - inspirerende tiltag på Djursland.

2. Nyt fra udvalgene
Kommunikationsudvalget håber, at det næste gang lykkes at få sendt referat og nyhedsbrev ud via
Alleos.
3. Præsentationsmøder FV 19 og valg til EP
Ifølge vedtægterne skal der opstilles 1 kandidat til Europa-Parlamentet fra hver Storkreds.
Men på det kommende Årsmøde 5. og 6. maj vil der blive indstillet at der vælges 2 kandidater fra
hver Storkreds.
Vigtige møder, så vi kan bakke op om Fabians kandidatur som folketingskandidat:
Godkendelse af FV kandidater: 15. marts kl. 19-22 i Nørregade 71, Odense
Præsentationsmøder: 4., 7., 10., og 11. marts, som foregår rundt omkring på Fyn.
11. marts 2018 præsenterer kandidaterne sig i Svendborg kl. 14-17.
Det endelige opstillingsvalg med beslutning om opstillingsform bliver primo juni 18 i Odense.
Læs Nyhedsbrevet af 17. februar 18 udsendt af Storkreds Fyn for yderligere uddybning.
Drøftelse
Landspolitiske emner med udgangspunkt i Fyn/Langeland?
Grundlæggende holder vi os til Alternativets landspolitik.
Forslag: At Fabian melder sine særlige mærkesager ud og evt. fremhæver en særlig fynsk
mærkesag.
EP: Der er i Alternativet endnu ikke noget valgprogram i.f.t. EU. Derfor opfordrer Fabian og

Carsten alle til at møde op til det kommende POLA om EP-valget. Det er via 4 POLA’er
rundt om i landet, at politikken dannes. På Årsmødet d. 5. og 6. maj bliver den endelige EUpolitik vedtaget. Et emne kunne evt. være Borgerløn med konkrete forslag om udvalgte
overskuelige områder til forsøg i Danmark. Her kunne Langeland blandt andet være et godt
bud.
4. POLA d. 17. marts, hvor emnet er EU-politik.
Carsten opfordrer kraftigt til at møde op.
5. Lokalpolitiske fokuspunkter
a. Kigge partiprogrammet igennem – er der punkter vi lige nu gerne vil profilere os med?
b. Carsten fortæller, at der på Kaffemødet i Odense kom en ide om at visualisere mærkesager, f.eks.
ved at lave en (animations) film om, hvordan landskabet ville se ud, hvis der var betydeligt mindre
kødproduktion. Eller en illustration af, hvilken forskel det vil gøre i hjemmet med en større
bevidsthed om CO2 forbrug o.l.
c. Drøftelse af nogle af vores hovedområder og hvem, der vil stå som ansvarlig i.f.t. at følge med og
byde ind i.f.t. kommunalbestyrelsen:
Skole- og uddannelsespolitik (Helle)
Kulturpolitik (Lise)
Grøn politik (Carsten)
Beskæftigelsespolitik (evt. Johanne)
d. Deltage i byrådsmøder (Jette laver ”vagtplan”)
e. Mulighed for et fortsat 3-partisamarbejde fra det tekniske valgforbund. Mange fælles
mærkesager.
f. Forskellige forslag til platforme for at komme i spil:
Arrangere en lokal POLA om aktuelle emner.
Hvordan får vi bedst vores politik i spil? Det kunne være gennem et tæt samarbejde mellem 3partierne. Her er det nok os, der skal tage initiativ til at mødes.
At stå for at arrangere tværpolitiske arrangementer (politiske debatmøder).
Fastholde et politisk miljø.
De fleste af Å's medlemmer er engageret i mange forskellige særdeles relevante sammenhænge her
på Langeland – uden speciel Å-markering.
Onsdag d. 16.maj kl. 18 er der møde i 5-parti-samarbejdsgruppen, hvor alle medlemmer af
partierne er velkomne. Mødet starter med fællesspisning.
g. Der er 2 spor for os:
- At samarbejde med kommunalpolitikerne
- Selv invitere til tværpolitiske drøftelser
h. Forslag til kommuneplan 2017–2029 er aktuelt i høring fra 12. januar til 16. marts 2018.
Forslaget har ikke fået særlig megen omtale og er vanskelig at finde frem til på kommunens
hjemmeside. Jette arbejder på sagen m.h.p. evt. høringssvar fra Alternativet. Er i kontakt med
Danmarks Naturfredningsforening.
6. Forårstur til Strynø
Dato udsættes til næste bestyrelsesmøde, når der er lavet aftaler med forskellige strynboer.
7. Næste bestyrelsesmøde
Søndag d. 18. marts 2018 kl. 16–18 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing

