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Referat 

Landsmøde i De Grønne 
 
19. september 2020, fra 13:00-14:00 

Indkaldt af: Jonas Holm (JH) 

 

Kl. Agenda jf. dagsorden Evt. action 

13:00 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

Dirigent: Lasse Kristensen 

Referent: Nicolai Wichmann 

Stemmetæller: Lasse Kristensen 

 

Dirigenten konstaterer at formalia i forhold til indkaldelse er overholdt. 

 

Dirigenten konstaterer at fremmødet udgør antallet af medlemmer, der 
gør fremmødet beslutningsdygtigt. 

 

13:05 2. Partiformandens beretning 

Partiformanden, Jonas Holm, berettede fra året, herunder passerede 
initiativer, medlemstilvækst, indsamling af vælgererklæringer og 
markedsføring. 

 

Partiformanden beskrev vejen mod at blive opstillingsberettiget til 
kommende folketingsvalg, herunder milepæle for vælgererklæringer, 
sponsor og hvornår der fokuseres på at rekruttere kandidater. 

 

Partiformanden gav status på ”Frie Grønne”. 

 

Kort status vedr. De Grønnes tilgang til det kommende kommunalvalg. 

 

Partiformanden vurderede de politiske landskab, herunder det 
manglende pres på Regeringen for at lave en grøn skattereform. Der 
er intet nævneværdigt pres på Regeringen, for at forslå eller 
gennemføre initiativer, der trækker i en grønne retning. 
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Hilsen fra næstformanden, Jakob Rousøe. 

Hilsen fra medlem af hovedbestyrelsen, Nicolai Wichmann. 

13:45 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 

Partiformanden fremlagde den reviderede årsrapport. 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

13:48 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår 

Hovedbestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 250 kr. og 125 
kr. for studerende. 

 

Opkræves årligt 1. januar eller ved indmeldelse. Efter landsmødet 
opkræves halvt kontingent for året ud. 

 

13:49 5. Valg af partiformand og næstformand 

Partiformand Jonas Holm og næstformand Jakob Rousøe genopstiller. 

 

Som partiformand genvælges Jonas Holm. 

Som næstformand genvælges Jakob Rousøe. 

 

13:50 6. Valg af hovedbestyrelse 

De nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer Jonas Holm, Jakob 
Rousøe og Nicolai Wichmann genopstiller alle. 

 

Som medlemmer af hovedbestyrelsen genvælges Jonas Holm, Jakob 
Rousøe og Nicolai Wichmann. 

 

13:51 7. Forslag fra hovedbestyrelsen: Ændring af vedtægter med 
henblik på opstilling til kommunalvalg 

Ændringer, fremsend ved indkaldelse til Landsmøde, gennemgås af 
partiformanden: 

 

§1 stk 2, punkt 3 i vedtægterne foreslås ændret til 
 
•    "at arbejde for repræsentation og indflydelse, lokalt, nationalt og 
internationalt". 
 
Det foreslås at indsætte § 15: Opstilling til kommunalvalg 
 
"Stk. 1. 
Hovedbestyrelsen afgør i hvilke kommuner partiet opstiller og under hvilke 
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forskellige former opstilling og evt. nominering af kandidater skal finde sted. 
Stk. 2. 
Opstilling af kandidater skal ske sideordnet. 
Stk. 3.  
Stemmeberettigede ved opstillingsmøder er medlemmer, der har været 
medlem af partiet i mindst 4 måneder på tidspunktet for opstillingsmødet og 
har bopæl i kommunen samt medlemmerne af hovedbestyrelsen. I tilfælde af 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 
Stk. 4.  
Valgbare er medlemmer, der har har været medlem af partiet i mindst 4 
måneder på tidspunktet for opstillingsmødet og har bopæl i kommunen, samt 
medlemmer, der er opstillet af hovedbestyrelsen, og har bopæl i kommunen. 
Et flertal i hovedbestyrelsen kan nedlægge veto mod opstilling af en kandidat. 
Stk. 5.  
Opstillingsmøder skal indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel. 
Stk. 6 
Forretningsudvalget fører forhandlingerne og træffer beslutning om indgåelse 
af valgforbund." 

 

Vedtægtsændringen er enstemmigt vedtaget. 

14:06 Den formelle del af Landsmødet er afsluttet 

 

 

Herefter 8. Politisk forhandling 

 

 

 

Således passeret. 

Som referent 

 

Nicolai Wichmann 


