Hej Jens

Jeg kan desværre ikke komme til Liv i Landsbyens generalforsamling d 20/9, men jeg har et par ting jeg
gerne ville foreslå at bestyrelsen tager op på generalforsamlingen. Vil du tage dette med?
1)
Naturgruppen arbejder med at bevare natur og biodiversitet, formidle og give adgang til naturen (via nye
stier). Vi har haft gang i rigtig mange ting i naturgruppen de sidste år, men der er lidt afmatning of flere har
forladt gruppen, så vi kunne godt bruge forstærkning. Gruppen består udelukkende af folk fra Alken (+ Mie
fra skolen), så måske kunne der være lidt mere bred interesse. Hermed en opfordring til at flere med
interesse for natur og biodiversitet melder sig til naturgruppen. Der er nok at tage fat på.
2)
Der er et indbygget problem i at være medlem i LiL, fordi man, som det er nu, ikke ved hvad foreningen
støtter og står for.
For mig at se er der emner som LiL helt sikkert skal arbejde for, fordi der er bred interesse og stort set alle
kan blive enige om dem. Fx at bevare skolen, børnehaven, trinbrættet og købmanden samt at få mere
natur, adgang til naturen, sikre skoleveje og cykelstier.
Der er andre emner, som deler byen, fordi folk naturligt har modstridende interesser. Et oplagt eksempler
er nybyggeri og plejehjemmet, hvor der er delte meninger afhængig af om man, på den ene side, får
ødelagt sin udsigt, får mere trafik forbi vinduerne eller synes at landsbyen bliver for stor eller, på den anden
side, mangler en bolig, en plejebolig eller har økonomiske interesser i byggeriet. Det er helt reelt, at der er
forskellige interesser. Derfor giver det ikke mening at LiL tager parti og blander sig i sådanne sager (som det
er sket tidligere).
Jeg vil foreslå at bestyrelsen i LiL aktivt tager beslutning om hvad foreningen støtter og melder klart ud
hvad LiL arbejder for. Samt at folk i bestyrelsen, som er inhabile i de enkelte sager, ikke tager stilling i de
sager hvor de er inhabile.
Hvis man ikke ved hvad foreningen står for, bliver det svært at få nye og bevare gamle medlemme.
Håber det giver mening,
Mvh Anne Mette

