
16. august 2021

Referat af medlemsmøde d. 10. august 2021

Tilstede: 12 medlemmer

Afbud: Rasmus

Ordstyrer: Dennis

Referent: Käthe

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Punkt om fjernvarme tilføjes inden evt.

2. Gennemgang og vedtagelse af det politiske program.
a. Der var enkelte justeringer/tilføjelser til arbejdsprogrammet. Dennis skriver det ind og Arne laver en

formulering omkring idræt og bevægelse.
b. Vi kan derudover i valgkampen understrege at vi er ”First moveres” på ungeinvolvering i for af de

unge der følger politikerne i nogle dage. Det har afstedkommet at der er efterfølgende er oprettet et
ungepanel.

3. Facebook og andre kampagner
a. Intet at tilføje

4. Vedtagelse af kandidatliste
a. Der blev vedtaget en rækkefølge til stemmesedlen, hvor vi de 4 første giver sig selv, efter

prioriteringen på et tidligere medlemsmøde. De næste er skrevet ind med skiftevis mand og kvinde:
1. Dennis Ørsted Pedersen
2. Käthe Lund
3. Rasmus Drabe
4. Arne Ebsen
5. Grete Bonde
6. Simon Krog-Nielsen
7. Marie Kirstine Christensen
8. Ketil Amstrup
9. Maj Stillinger
10. John Sloth Pedersen

5. Status på Valgkamp
a. Biodiversitet og ”insektbuffere” står der ikke så meget om i arbejdsprogrammet. Det kan vi bruge i

valgkampen: SF har i Natur & Miljø udvalget fået fokus på biodiversiteten med ”Vilde Sven”.
b. Det nye affaldssystem har SF fået gennemført. Vi er en af de 8 kommuner der i mål med de 10

fraktioner og den eneste på Fyn. Vi mangler dog noget kontrol af genanvendelsen.
c. På næste medlemsmøde kom der forslag om besøg på Vand og Affald og evt. fjernvarmen i Vester

Skerninge. Bruno undersøger mulighederne.
d. Afsætning af områder til Tiny Houses har SF også fået vedtaget.
e. Vi vil også gerne have et nyt tidssvarende bibliotek med bedre studiemuligheder og en foredragssal.
f. Dennis skal til interview på TV Sydfyn. Vi har fået god respons på Dennis’s Podcast i FAA.
g. Arne har fået lavet frøposer med efterafgrøder.
h. På torvet skal vi søge om tilladelse til opstilling, ikke andre steder i byen.
i. Kalenderen skal på facebooksiden
j. Valggruppen koordinerer hvem der står hvor.
k. Der skal laves en pixi udgave af vores valgprogam som sidst



l. D. 18. kommer Signe Munk til Svendborg. Käthe og Bruno er værter på besøg hos Æblemosegård,
besøg hos Bjarne Olsen og på Svendborg Fjernvarme. Der er efter medlemsmødet kommet
ændringer, så Signe kommer desværre ikke til vores bestyrelsesmøde. Hun er kaldt til forhandlinger.

6. Kommunalbestyrelsens arbejde/Bruno
a. Det er vedtaget at borgergrupper vedtages efter temaer. Første gruppe handler om trafik.
b. Grundnormeringerne er sendt til gennemarbejdning i området. (Resultatet er med på B&U mødet d.

18.)
c. Whistleblowerordningen er sendt til personalegruppen og kommer derefter til byrådet.

7. Der skal være møde om fjernvarmen i VesterSkerninge. Arne redegjorde for processen.
8. Evt.

a. Bruno og Dennis planlægger hurtigt et medlemsmøde i starten af september vedr. fjernvarme og
affald. Medlemsmødet kan undtagelsesvis indkaldes med mindre end 14 dages varsel


