REFERAT fra bestyrelsesmøde i Alternativet Langeland d. 5. november 2019
Til stede: Ingvard Hansen, Susanne Jørgensen, Jette Purup, Birthe Larsen, Eva Christiansen og
Johanne Botfeldt (ref.). Afbud fra Ida Friis.
Ad. 1. Referat fra sidste møde (27.9) godkendt.
Tilføjelse til dagsordenen:
Pkt. 9. Invitation fra Lokalforeningerne i Svendborg og Fåborg-Midtfyn til et tættere samarbejde.
Pkt. 10. Næste kommunalvalg (november 2021). Stiller vi op igen?
Ad. 2. Siden sidst
Ingvard: Kan mærke, at det har lettet at slippe posten i Storkreds Fyn. Oplever arbejdet med
foreningen Langelands Sti-venner som meget opløftende! Det vælter ind med nye medlemmer.
Kontingent: 100 kr./årligt.
Susanne: Glad for at være med på den for nyligt arrangerede vandretur i Langelands Sti-venner.
Har været på længere besøg hos familien i Canada. Har været med til at sende høringssvar fra
Handicaprådet til kommunalbestyrelsen i.f.m. Budget 2020.
Jette: Har fået en henvendelse fra Dansk Naturfredningsforening (DN) med opfordring til, at nogen
fra Å (eller andre) stiller op til bestyrelsen. Jette har sendt bolden videre. Gør opmærksom på et
spændende foredrag i.f.m. årsmøde i DN d. 27.11.19, nemlig med Peter Friis Møller, forstmand.
Borgerinddragelsesudvalget (frem over Demokratiudvalget) er kommet på kommunens budget med
100.000 kr. + 50.000 til administration. Det nye udvalg, som nedsættes i b egyndelsen af 2020, skal
bestå af 3 politikere og 4 borgere. Udvælgelsesproceduren er ikke fastlagt endnu. Det gamle udvalg
slutter sit arbejde med en rundtur på Langeland og Strynø – syv møder. Landsbyklyngen vil være
repræsenteret ved alle syv møder.
Planen for de syv borgermøder med præsentation af borgerinddragelsesudvalgets rapport:
Onsdag 6. november - Borgernes Hus i Tullebølle kl. 16.30-18.00
Onsdag 6. november - Nordlangelandhallens cafe 19.00-20.30
Torsdag 14. november - Frivilligcentret, Rudkøbing kl.16.30-18.00
Torsdag 14. november - Humble Hallens cafe 19.00-20.30
20. november - Bagenkop Hallens cafe kl. 16.30-18.00
20. november - Longelse Beboerhus kl. 19.00-20.30
26. november - Strynø Skole (afgang med færgen fra Rudkøbing kl. 16.00 - hjem med færgen
18.05)

Langelands Sti-venner udgiver den 15. november et trykt kort med afmærkede vandrestier på
Langeland, Strynø og Siø. Bliver trykt i 200 eksemplarer og sælges for 50 kr. på Turistkontoret og
hos HC. Friluftsrådet har bidraget med 21.000 kr. Der tages betaling for kortet, fordi indtægten skal
bruges til evt. genoptryk. Materialet kan fra 15. november downloades gratis på www.langeland.dk
Birthe: Har været til formøde hos SF torsdag og til kommunalbestyrelsesmødet i går. Birthe fik
i.f.m. drøftelser om Tryggelev skole, som nok bliver udbudt til salg, ideen om, at man kunne lave et
Oldekolle på den tidligere skole.
Johanne: Var også til formøde + kommunalbestyrelsesmøde. Orientering herfra under pkt. 5.
Eva: Har været på vandretur i Portugal. Ville have været med tog hele vejen, men det var for
omstændeligt, desværre.

Har p.t. orlov fra bestyrelsen i DN. Står dog stadig for Naturplejegruppen, som vedligeholder
områderne ved Påø Enge, engen ved Medicinhaverne, 2 gravhøje og en gammel stubhave ved
Skovsgård. Et af formålene med at holde bevoksning af f.eks. brombær og græsser nede er, at gamle
plantesorter, som er forsvundet, kan komme frem, hvis der er frø tilbage, som så får chancen for at
gro. Det er der allerede eksempler på! Fortæller endvidere, at der er flere gravhøje, f.eks. ved
Almindingen, som er groet helt til. Det kunne, sammen med andre naturplejeprojekter, være en
opgave for andre interessegrupper, foreslår Ingvard. Evt. arbejde for en sammenhængende biotop
fra nord til syd. Ideen er hermed givet videre.
Ad 3 Evaluering af inspirationsmøde om økologi d. 22.10
Stor tilfredshed med mødet, både med styringen og de 4 oplægsholdere (3 emner). De fleste
deltagere gik nok derfra med fornemmelsen af at have fået megen nyttig viden og glæde ved at
deltage i den frugtbare dialog i grupperne efterfølgende.
Planlægningen forud for mødet haltede noget, især vedrørende kommunikationen, som fremover
skal være mere stringent. Noget af det skyldtes sammenfald af ferie i planlægningsfasen.
Fordelingen af opgaver skal også være mere klar.
Og så gik det desværre galt med rettidig omtale i Øboen og FAA (forglemmelse fra avisens side).
Lokaleforholdene var ikke optimale pga. uopmærksomhed på, at bridgegruppen hen mod slutningen
havde reserveret hele området. Ved fremtidige møder skal vi undgå mandag/tirsdage.
Beslutninger, der skal træffes forud, varetages af bestyrelsen i Å.
Vedrørende næste arrangement: Se tidligere udsendt referat fra mødet, hvor der var en god ide til
næste inspirationsmøde. Planlægning efter nytår.
Ad. 4 Evt. skift af pengeinstitut
Ingvard orienterer om, at Merkur tager et administrationsbeløb på 1500 kr. årligt for at administrere
vores meget lille kassebeholdning. Ingvard og Susanne undersøger andre banker, da der er stor
forskel på gebyrer. De beslutter suverænt, hvilken bank der skal skiftes til.
Ad. 5 Orientering fra formøder hos SF og kommunalbestyrelsesmøder de sidste 2 måneder.
Ikke så meget at bemærke fra forrige kommunalbestyrelsesmøde, da det primært handlede om 1.
behandling af budgettet for 2020-23, som blev 2. behandlet i mandags.
Det var en stolt og glad borgmester, som kunne præsentere det fælles arbejde, som alle partier havde
tilsluttet sig. Der var også megen ros til Tonni for hans styring af processen.
Tonni fremhævede følgende overordnede beslutninger: Fokus på tværgående samarbejde mellem
udvalgene, gennemgang af kommunens bygningsmasse m.h.p. energioptimering, styrkelse af
specialområdet og beskæftigelse, grønne løsninger, fokus på verdensmålene – (og hverdagsmålene).
Pointerer, at arbejdet altid skal stå på 3 ben: Det skal være miljømæssigt, socialt og økonomisk
bæredygtigt :-) Og i den forbindelse skal administrationen også i deres arbejde have de 3 ben for
øje!
Alle partier havde en god fornemmelse af, at deres mærkesager var blevet tilgodeset. SF fremhæver,
at de er glade for, at Langeland har besluttet at være en klimakommune, at der kigges på
energirenovering af kommunens ejendomme, herunder haller og klubhuse, at der afsættes penge til
cykelstier og endelig beslutningen om at lave rådhushaven som et offentligt udstillingsvindue
m.h.p. inspiration til borgere om at lave insektvenlige haver. I.f.t. tilgængelighed er det besluttet, at
Handicaprådet skal inddrages ved alle beslutninger vedrørende renovering og nybyggeri.

Drøftelse om affaldsløsning i Rudkøbing indre by, hvor det var værd at bemærke, at DF støttede det
mest radikale forslag med affaldsøer i hele indre by, idet det på længere sigt er den bedste måde at
gøre klar til den mest optimale affaldssortering. SF var så vidt enig heri, men stemte som flertallet
for det første skridt hen mod denne løsning (delvis affaldsøer, delvis de nuværende spande). Der
henvises til det samlede referat på kommunens hjemmeside.
Ad. 6. Orientering om høringssvar til budget 2020 (v. Jette)
Radikale Venstre (v. HC Rasmussen) og Alternativet (v. Jette) har sendt høringssvar til budget 2020,
hvor der opfordres til – og beskrives - en klar køreplan til at gå i gang med at blive klimakommune.
Dejligt med et fælles indspark fra R og Å – og at det er med i budget 2020 :-)
Ad. 7. Orientering om 5-parti-mødet d. 5.12 kl. 18 i Borgerhuset.
Socialdemokraterne står for mødet denne gang. Dagsorden er sendt ud (mail fra Ingvard) sammen
med referat fra inspirationsmødet og indkaldelse til dette bestyrelsesmøde. Husk at melde til hos
Jette purup@tdcadsl.dk senest 1.12, hvis du vil med (+ gør opmærksom på særlige ønsker til
maden, f.eks. vegetarisk)
Ad. 8. Næste formøde hos SF (obs. sammenfald med 5-parti-mødet) og
kommunalbestyrelsesmødet d. 9.12. Vi afventer besked fra SF om, hvornår mødet afholdes.
Jette, Johanne og evt. Birthe deltager i kommunalbestyrelsesmødet 9.12.
Ad. 9. Invitation fra Alternativet Svendborg og Fåborg-Midtfyn lokalforeninger om tættere
samarbejde
Vi har tidligere haft mere samarbejde – og det vil vi gerne genoplive. Vi er også fælles i.f.t.
Geopark, Øhavsstien mv. Forslag: Sende referater af vores bestyrelsesmøder til hinanden + invitere
til hinandens inspirationsmøder. Ingvard melder tilbage til Erik fra Svendborg lokalforening.
Ad. 10. Næste kommunalvalg – stiller vi op?
Det satser vi på. Vil gerne fortsat et teknisk valgforbund med SF og Radikale (evt. også Ø?)
Der skal i det nye år findes kandidater, hvor Ingvard i første omgang vil spørge Ida. Også kigge
efter flere, gerne unge.
Beslutning: Ingen valgplakater denne gang!! (evt. kun genbrug). Gerne andre kreative - og
miljøvenlige - reklamer for kandidater.
Lokalforeningens økonomi i.f.t. næste valgkamp: Vi har i år ikke fået vores andel af puljen.
Pengene er stadig i Storkredsen, som ønskede regnskab fra folketingsvalget afsluttet. Dette er nu
sket. Storkredsens kassebeholdning er på 70.000 kr. Ingvard rykker for vores andel.
Ad. 11. Eventuelt
Næste åbne bestyrelsesmøde holdses d. 17.12 kl. 10 – 13 hos Jette på Rue 37, hvor der i fællesskab
laves en julebrunch, hvor enhver, der kommer, medbringer en yndlingsret til fælles bedste + egne
drikkevarer.

