REFERAT fra digitalt BESTYRELSESMØDE i Alternativet Langeland d. 17. januar 2021
Deltagere: Susanne Jørgensen, Ingvard Hansen, Eva Christiansen, Birthe Larsen, Jette Purup og Johanne
Botfeldt (ref.). Afbud fra Peter Marxen.
Vi startede mødet med 1 minuts stilhed for at mindes og have Carsten (Friager) med os i tankerne. Ingvard
sluttede af med, at vi vil fortsætte vores arbejde i Carstens ånd – som naturens forkæmpere!
Ad. 1. Referat fra 29.11.20 godkendt
Ad. 2. Siden sidst
Jette og Johanne beretter fra sidste møde i Lokalt Demokratiudvalg. Der skal fremhæves 2 væsentlige
punkter + et forslag fra det seneste Kommunalbestyrelsesmøde d. 11.1: 1) På baggrund af henvendelse fra
og efterfølgende møde med borger, arbejder udvalget videre med retningslinjer for god kommunikation,
både indenfor udvalget og udadtil. Thomas (udvalgets sekretær) kommer med oplæg til næste møde, som
der diskuteres ud fra. Her vil det være oplagt at tænke Alternativets gode debatregler ind. 2) Der er bevilget
100.000 kr. årligt til udvalgets arbejde. Beløbet fra 2020 er endnu ikke brugt, hvorfor formanden (Lisa Pihl)
har søgt om, at beløbet overføres til i år, så der i 2021 i alt er 200.000 kr. at gøre godt med. Jette fremlagde
på mødet et inspirerende oplæg med et væld af gode ideer til eventuelle ansøgninger fra borgere. Jette
laver udkast til retningslinjer for, hvad der kan søges til, hvorefter det, når det er drøftet og vedtaget på
møde i Lokalt Demokratiudvalg, kan offentliggøres, så alle borgere på Langeland kender mulighederne. 3)
På Kommunalbestyrelsesmødet i mandags drøftede man bl.a. Ældreområdet, hvor Langeland kommune
bliver frikommune. Lisa Pihl nævnte, at det var oplagt af inddrage Lokalt Demokratiudvalg – sammen med
mange andre interessenter – til at komme med gode ideer til udformning af det frie Ældreområde. Næste
møde i Lokalt Demokratiudvalg holdes d. 26. januar. Se evt. dagsorden på Langeland Kommunes
hjemmeside her: https://langelandkommune.dk/politik/dagsordner-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=a4054647-dc66-45e6-a20b-786f3b87e141
Vi har alle været meget berørte af Carstens død og nogle af os deltog i et vældig godt zoom-møde med en
del af Carstens mangeårige venner. Andre af os har mødt Carstens søster hjemme i hans hus i den forløbne
uge, hvor hun ønskede, at interesserede fik nogle af hans naturfotografier. I den forbindelse snakkede vi i
dag om at foreslå søsteren, at billederne måske kunne udstilles i løbet af i år, evt. i Now-huset, og måske
efterfølgende sælges på auktion. Pengene kunne så gå til Skovsgård, som jo var et hjertebarn for Carsten.
Jette tilbød, at billederne indtil da kunne opbevares hos hende. Eva vil tage kontakt til Carstens søster og
høre, hvad hun synes om forslaget og aftale nærmere.
Eva har været optaget af forskelligt omkring Skovsgård i forbindelse med, at Danmarks Naturfond og
Danmarks Naturfredningsforening arbejder med forslag til ny fredning. Omlægning til vildt-græsning
understøtter naturen på en fin måde, mens planerne om Glamping-pladser kan være problematiske. Der er
nu sørget for, at pladserne ikke bliver placeret indenfor strandbeskyttelseslinjen eller på anden måde
skæmmer naturen omkring Skovsgård. Derudover er hun blevet opmærksom på, at der i den fredede skov,
Hennetvedshaver, nu alligevel er planer om at fælde træer til produktion af hegn og dyrefolde på
Skovsgård. Måske drejer det sig kun om enkelte træer, men Eva følger planen og er klar med indsigelse,
hvis det bliver for omsiggribende, herunder ødelæggelse af skovbunden med store maskiner.
Ad. 3. Velkommen i bestyrelsen til Eva, som jo på en trist baggrund nu fra at være 1. suppleant træder ind i
bestyrelsen i Carstens sted.

Ad. 4. Vedtægtsændringer v. Susanne. Der er nogle få rettelser, som kan ændres ved Årsmødet. Vi
besluttede, at vi ikke her og nu behøver at bruge de store kræfter på eventuelle ændringer, da det er i
småtingsafdelingen. Ændringer fra Årsmøde 2020 er ej heller bekræftet og godkendt af partiet centralt
endnu.
Ad. 5. Forberedelse af Årsmødet. Mødet skal som udgangspunkt afholdes inden udgangen af marts med
indkaldelse senest 4 uger før. Vi beslutter, at mødet først afholdes, når det kan ske med fysisk
tilstedeværelse. Derfor sættes der endnu ikke dato på mødet. Jette og Ingvard holder øje med udviklingen
og melder ud med forslag til dato, så snart det er muligt.
Ad. 6. Nyt fra partiet. Søndag d. 7. februar skal der vælges ny politisk leder for Alternativet. Der er p.t. 5
kandidater til posten. Indtil videre er 3 af de opstillede blevet godkendt som kvalificerede kandidater. For at
kunne vælges kræves der 100 stillere til hver kandidat. De 5 kandidater er følgende:

Franciska Rosenkilde her
Jan Kristoffersen her
Thomas Due Nielsen her
Thor Clasen Jonasen her
Troels Christian Jakobsen her
Alle medlemmer har fået mail fra Alternativet med datoer for de kommende digitale ”Roadshows”, hvor
kandidaterne præsenterer sig selv. Ellers gå ind på Alleos og følg med. Hvor mange og hvilke af de
udmeldte datoer, som kommer i spil afhænger af, hvor mange af de ovennævnte kandidater, som får det
nødvendige antal stillere.
Ad. 7. Nyt fra kassereren v. Susanne. Vi har aktuelt 6.678 kr. i kassen. Ingvard søger partistøtte i
kommunen for året 2021.
Ad. 8. Næste tiltag, som vi skal forberede? Jette foreslår, at vi forholder os til debatten om Rema 1000.
Hvor stiller vi os i denne sag? Der var problemer med Jettes mikrofon, så en reel drøftelse på mødet var
ikke mulig. Derfor sætter Jette og Ingvard sig efterfølgende sammen og sender et forslag til læserbrev ud til
resten af bestyrelsen. Eva nævner Shores: Hvordan går det med planerne? Bliver der taget nok hensyn til
naturen/fredede områder? Vi ved, at der enkelte steder er sat skilte op med henstilling om at tage hensyn
til fugle og andre dyr. Eva holder øje med planerne for Shores.
Ad. 9. Referater fra møder med SF og Kommunalbestyrelsen. Der har ikke været store afgørende ting på
møderne, som her i januar har været afholdt digitalt. På kommende møder (4.2 med SF, 8.2 med Byrådet)
vil Ingvard og Jette gerne deltage. Alle, som ønsker det, kan via et link på kommunens hjemmeside
overvære det kommende møde i Kommunalbestyrelsen d. 8. februar 2021 kl. 17.
Ad. 10. Næste bestyrelsesmøde: Vi satser på søndag d. 21. februar kl. 11. Hvis det fortsat er nødvendigt,
bliver det et Zoom-møde, men ellers bliver det i Borgerhuset. Nærmere besked om tid og sted følger, når
dagsordenen sendes ud ca. midt i februar.
Ad. 11. Intet under eventuelt

