
Vedtægter for partiet De Grønne 

 
 

§ 1: Partiets formål 
 

Stk. 1 

Partiets formål er: 

• at fremme den grønne omstilling i Danmark og EU mest muligt på en økonomisk ansvarlig måde med det mål 
at Danmark skal være netto nul-udleder af CO2 i 2040.  

• at fremme, udvikle og forny de socialliberale værdier og idéer gennem debat, politikformulering og 
formidling med særligt fokus på den grønne omstilling af samfundet og økonomisk forståelse 

• at fremme bæredygtig økonomisk vækst i Danmark og EU og gøre Danmark til et fuldt bæredygtigt samfund 
Stk. 2. 

Formålet gennemføres: 

• ved at inddrage medlemmerne, fagligt funderede rådgivere, samt interesserede borgere, virksomheder og 
organisationer i udformningen af partiets politik  

• ved at styrke kendskabet til og dialogen om den grønne omstilling, økonomisk forståelse og de socialliberale 
værdier 

• at arbejde for repræsentation og indflydelse, lokalt, nationalt og internationalt. 

 

§ 2: Medlemskab 
Stk. 1. 

Ret til medlemskab af partiet har enhver: 

• som er fyldt 18 år 

• som tilslutter sig partiets formål og principprogram (mærkesager), som er tilgængeligt på partiets 
hjemmeside 

• som ikke er medlem af noget andet politisk parti i Danmark 
Stk. 2. 

Medlemmer organiseres nationalt  

Stk. 3. 

Medlemmer bosat i udlandet optages som udlandsmedlemmer. Udlandsmedlemmer har adgang og taleret til 

landsmødet, men har ikke stemmeret og kan ikke stille op til hovedbestyrelsen. 

Stk. 4. 

Medlemsrettigheder forudsætter betalt forfaldent medlemskontingent. 

Nyindmeldte medlemmer opnår fulde rettigheder, herunder stemmeret og valgbarged, 4 måneder efter, at de har betalt 

kontingent. 

 

 

§ 3: Hjemsted 
 

Stk. 1. 

Partiet har hjemsted i Københavns Kommune 

 

 

§ 4: Landsmødet 
Stk. 1. 

Partiets øverste myndighed er landsmødet, hvortil alle medlemmer af partiet har adgang og taleret.  

Stk. 2. 

Det ordinære landsmøde afholdes en gang årligt og indkaldes med mindst 1 måneds varsel skriftligt pr e-mail  

Stk. 3. 

Forslag, der ønskes optaget til behandling på det ordinære landsmøde, skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 2 uger 

før landsmødet. Forslag kan indsendes af hovedbestyrelsen eller 5 medlemmer af partiet.  



Stk. 4. 

Ændring af vedtægterne kræver kvalificeret flertal bestående af 2/3 af de fremmødte medlemmer. Dog kan 

vedtægtsændringer, som foreslås af partiets stifter vedtages med simpelt flertal indtil førstkommende folketingsvalg har 

været afholdt   

Stk. 5. 

Landsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede på landsmødet deltager i 

afstemningen.  

Stk. 6. 

Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
2. Partiformandens beretning 
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport. 
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår  
5. Valg af partiformand og næstformand.  
6. Valg af hovedbestyrelse 
7. Politisk forhandling 

 

Stk. 7. 

Der føres referat over landsmødets valg og beslutninger.  

Stemmelighed afgøres af partiformanden, ellers ved lodtrækning. 

Stk. 8. 

Ekstraordinært landsmøde kan begæres indkaldt af et flertal i forretningsudvalget eller mindst 1/3 af medlemmerne med 

mindst to ugers varsel til det ekstraordinære landsmøde. Ekstraordinært landsmøde afholdes senest to 6 uger efter, at 

anmodning om afholdelsen er modtaget af hovedbestyrelsens formand.  

Stk. 9. 

Hver landsmødedeltager indbetaler et adgangsgebyr, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen 

Stk. 10. 

Hovedbestyrelsen er berettiget til at invitere gæster til at overvære årsmødet. Gæster kan af hovedbestyrelsen tillægges 

taleret, men ikke stemmeret.  

 

§ 5: Opstilling af folketingskandidater 
Stk. 1. 

Hovedbestyrelsen afgør under hvilke forskellige former opstilling og evt. nominering af folketingskandidater skal finde 

sted. 

Stk. 2. 

Opstilling af folketingskandidater skal ske sideordnet. Ved det første folketingsvalg, og kun det første folketingsvalg, 

som partiet opstiller til, tildeles de partistemmer, som er afgivet i den valgkreds, hvor partiets stifter er opstillet, dog 

først til stifteren.   

 

 

§ 6: Hovedbestyrelsens sammensætning 
Stk. 1. 

Hovedbestyrelsen består af 3-5 medlemmer 

1.  Formanden 

2.  Næstformanden 

3. 1 medlem valgt på årsmødet 

4. 2 medlemmer valgt af og blandt folketingsgruppen (når en sådan findes) 

Stk. 1 a. 

Formanden udgøres frem til første folketingsvalg af partiets stifter. Efter det førstkommende folketingsvalg vælges 

formanden årligt med absolut flertal. Såfremt et kvalificeret flertal (2/3) ønsker formanden udskiftet eller formanden 

vælger at træde tilbage vælges en ny formand på det ordinære landsmøde med absolut flertal.  

Stk. 1 b. 

Næstformanden vælges særskilt på det ordinære årsmøde med absolut flertal og er landsformandens stedfortræder. Hvis 

formanden fratræder posten som formand, indtræder næstformanden som formand frem til første ordinære eller 

ekstraordinære landsmøde. 



Stk. 1 c. 

Hvis næstformanden indtræder som formand, eller næstformandsposten af anden årsag er ubesat, vælger bestyrelsen på 

sit førstkommende møde en ny næstformand. 

Stk. 1 d.  

Et tredje bestyrelsesmedlem vælges på det ordinære årsmøde med absolut flertal 

Stk. 1 e 

Yderligere to medlemmer vælges blandt folketingsgruppen, når en sådan findes.  

Stk. 1 f 

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 

§ 7 Hovedbestyrelsens arbejde 
Stk. 1. 

Hovedbestyrelsen indkaldes til sit første møde senest 1 måned efter det ordinære landsmøde og indkaldes derudover til 

møde mindst 4 gange om året.  

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 14 dages varsel undtagen i ekstraordinære tilfælde. 

Stk. 2. 

1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer kan begære denne indkaldt til møde ved skriftlig begæring herom til formanden 

med angivelse af dagsorden. 

Mødet skal da afholdes senest 3 uger efter begæringen. 

Stk. 3. 

Der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde forud for evt. beslutning om deltagelse i regeringsdannelse. 

Stk. 4. 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden  

Stk. 5. 

Mellem hovedbestyrelsesmøderne er Forretningsudvalget ansvarligt for partiets ledelse. 

Stk. 6. 

Hovedbestyrelsen kan vedtage politiske udtalelser og programmer. Hovedbestyrelsen kan beslutte at henlægge 

vedtagelsen af et politisk program til landsmødet og skal gøre det, såfremt mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer 

kræver det. 

Stk. 7. 

Hovedbestyrelsen vedtager retningslinjer vedrørende medlemsadministration og partiets økonomi, herunder regulering 

af pengestrømme, aflønning af forretningsudvalget og sekretariatschefen og valg af revisor. 

 

§ 8 Udvidet hovedbestyrelsesmøde 
Stk. 1. 

I tilknytning til folketingsvalg indkalder Forretningsudvalget til udvidet hovedbestyrelsesmøde. 

Stk. 2. 

Til et udvidet bestyrelsesmøde indkaldes den ordinære hovedbestyrelse og alle folketingskandidater 

 

§ 9 Forretningsudvalget 
Stk. 1. 

Forretningsudvalget består af: 

1. Formanden 

2. Næstformanden 

3. 1 medlem valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer 

4. 2 medlemmer valgt af og blandt folketingsgruppen (når denne foreligger) 

Stk. 2. 

Forretningsudvalget er overfor partiet ansvarligt for dettes økonomiske anliggender. 

Stk. 3. 

Forretningsudvalget er ansvarligt for, at hovedbestyrelsens beslutninger gennemføres. 

Stk. 4. 

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 5. 

Forretningsudvalget fastsætter adgangsgebyr samt tid og sted for næste ordinære landsmøde. 

Stk. 6. 

Sekretariatschefen er over for Forretningsudvalget ansvarlig for, at partiets løbende opgaver udføres. 



Stk. 7. 

Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Forretningsudvalget. 

Stk. 8. 

2 medlemmer af Forretningsudvalget kan begære dette indkaldt til møde ved skriftlig begæring til formanden med 

angivelse af dagsorden. Mødet skal afholdes senest 14 dage efter begæringen. 

Stk. 9. 

Forretningsudvalget ansætter en sekretariatschef, der ansætter øvrigt personale. 

Stk. 10. 

Forretningsudvalget nedsætter på det konstituerende møde et valgudvalg med formanden som født formand. 

Forretningsudvalget og folketingsgruppen udpeger hver to medlemmer. Sekretariatschefen er ansvarlig for 

sekretariatsbetjeningen af valgudvalget. Valgudvalget har med ansvar over for Forretningsudvalget ansvaret for 

planlægningen og udførelsen af partiets valgkampagne i forbindelse med folketingsvalg, 

folkeafstemninger og EU-valg. 

 

§ 10 Udvalg og netværk 
Stk. 1. 

Hovedbestyrelsen skal sammen med Forretningsudvalget tilsikre, at der foregår et aktivt politikudviklingsarbejde i 

partiet. I dette arbejde skal det være muligt for ethvert medlem at være aktiv. Til dette formål vedtager 

Hovedbestyrelsen på baggrund af indstilling fra Forretningsudvalget en struktur for arbejdet omfattende relevante 

udvalg og netværk. 

 

§ 11 Eksklusion 
Stk. 1. 

Hovedbestyrelsen kan med kvalificeret (2/3) flertal ekskludere personer. 

Stk. 2. 

Eksklusionen har omgående virkning.  

Stk. 3. 

En ekskluderet person kan ikke forlange eksklusionen forelagt landsmødet. 

 

§ 12 Regnskab og kontingent 
Stk. 1. 

Intet medlem af partiorganisationen, dens ledelse, bestyrelse eller udvalg m.v. hæfter personligt økonomisk for partiets 

økonomiske anliggender. 

Stk. 2. 

I partiets økonomiske anliggender tegnes dette af formanden sammen med næstformanden eller sekretariatschefen.  

Stk. 3. 

Alle led i partiet anvender kalenderåret som regnskabsår. 

 

§ 13 Afstemninger og valg 
Stk. 1. 

Principperne i denne paragraf er bindende for alle led inden for partiet, herunder landsmødet. Hovedbestyrelsen 

fastsætter retningslinjer for valg og afstemninger 

Stk. 2. 

Beslutninger træffes ved almindeligt (simpelt) flertal blandt de stemmeberettigede mødedeltagere, der er til stede på 

afstemningstidspunktet, bortset fra valg af formand (jf. § 13 stk, 1a) 

Stk. 3. 

For partiets principprogram gælder reglen i disse vedtægters § 17. 

Stk. 4. 

For partiets vedtægter gælder reglen i disse vedtægters § 4 stk., 4. 

Stk. 5. 

Ved alle møder i kompetente forsamlinger kan der kun træffes beslutning i sager, der er optaget på den forud for mødet 

udsendte dagsorden. Dog kan der altid vedtages udtalelser om aktuelle politiske emner. 

Stk. 6. 

Mødelederen træffer beslutninger vedr. det enkelte mødes forløb efter almindelige mødeledelsesregler og er forpligtet 

til at gennemføre skriftlig afstemning, hvis dette begæres af tre stemmeberettigede mødedeltagere.  

Stk. 7. 



Der kan ikke i noget led af partiet stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 8. 

Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt, hvis blot én mødedeltager 

begærer dette 

Stk. 9. 

Når der til en tillidspost kun skal vælges én person, skal vedkommende kandidat have opnået absolut flertal for at være 

valgt. Opnås dette ikke i første afstemningsrunde udgår den kandidat, der fik færrest stemmer, hvorefter 

der foretages ny afstemning blandt de tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne 

har opnået absolut flertal, eller der kun er to kandidater tilbage. Den kandidat, der ved den følgende 

afstemning opnår flest stemmer, er herefter valgt. 

Stk. 10. 

Hvor mere end én person skal vælges, skal der, såfremt én stemmeberettiget deltager begærer det, altid stemmes 

skriftligt efter en point- eller prioriteringsmetode, som beskrives i de af bestyrelsen udarbejdede bindende retningslinjer 

Stk.11 

Hvor der skal vælges op til 6 personer, skal der stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Skal der vælges mere 

end 6, skal der stemmes på 6 plus 1/3 af resten. Der forhøjes til nærmeste hele tal. Opstår der stemmelighed, 

foretages ny afstemning mellem de personer, der havde lige mange stemmer. Opstår der igen stemmelighed, foretages 

lodtrækning. Hvor optælling kan foretages efter afslutning af et møde kan stemme- eller 

pointlighed afgøres ved lodtrækning. 

Stk. 12. 

Valg af en person kan kun finde sted, når den pågældende mundtligt på mødet eller skriftligt og dokumenteret over for 

dirigenten har erklæret sig villig til at modtage valg til den specifikke tillidspost. 

Stk. 13. 

Bortset fra valg af formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og EU-kandidaterne kan forslag til nye 

kandidater stilles indtil afstemningen begynder 

Stk. 14. 

Valg af kandidater til Europa-Parlamentsvalget følger reglerne i § 14 og stk. 13 i denne paragraf. 

 

§ 14 Opstilling til Europa-Parlamentsvalg 
Stk. 1. 

Mindst 5 medlemmer af partiet kan senest 1 måned før det landsmøde, hvor opstilling til Europaparlamentsvalget 

skal foretages, stille forslag om kandidater til optagelse på partiets liste. 

Stk. 2. 

Landsmødet vælger en spidskandidat blandt de af bestyrelsen indstillede kandidater. Valget skal ske med absolut flertal. 

Stk. 3. 

Landsmødet vælger derefter 2 kandidater til at besætte pladserne 2–3 på listen. 

Stk. 4. 

Hovedbestyrelsen træffer senest 1 måned efter årsmødet beslutning om rækkefølgen af listens øvrige pladser. 

Stk. 5. 

Hvis en kandidat udtræder af listen inden valget kan Hovedbestyrelsen vælge at supplere listen med en ny kandidat. 

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om indplacering i kandidatrækkefølge. 

Stk. 6. 

Hovedbestyrelsen har ansvaret for vedtagelse af et partiets EU-valgprogram, som kan vedtages på et landsmøde, i 

Hovedbestyrelsen eller efter reglerne om vedtagelse af valgudtalelser. 

Stk. 7. 

Forretningsudvalget fører forhandlingerne og træffer beslutning om indgåelse af valgforbund. 

Stk. 8. 

Fra opstillingen af partiets liste og til EU-parlamentsvalgets afholdelse tiltræder spidskandidaten Forretningsudvalget 

uden stemmeret. 

 

§ 15: Opstilling til kommunalvalg 
 

Stk. 1. 

Hovedbestyrelsen afgør i hvilke kommuner partiet opstiller og under hvilke 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. 

 

§ 16 Folkeafstemninger og valg 
Stk. 1. 

I tilknytning til folketingsvalg og folkeafstemninger påhviler det folketingsgruppen at udarbejde valgoplæg, der 

oversendes til behandling i den udvidede hovedbestyrelse. 

Stk. 2. 

Umiddelbart efter at et folketingsvalg, en folkeafstemning eller valg til Europa-Parlamentet er udskrevet, er 

Forretningsudvalget ansvarligt for partiets valgkamp, idet valgudvalget står for den daglige udførelse af opgaverne. 

 

§ 17 Principprogram (mærkesager) 
Stk. 1. 

Frem til førstkommende folketingsvalg kan principprogrammet løbende ændres af hovedbestyrelsen med kvalificeret 

(2/3) flertal.   

Stk. 2. 

Forslag til ændringer i principprogrammet skal fremsendes til hovedbestyrelsen senest 3 uger inden landsmødet. 

Stk. 3. 

Ændringer i principprogrammet kræver kvalificeret (2/3) flertal   

Stk. 4. 

Hovedbestyrelsen fastlægger under hensyn til § 1, stk. 2 retningslinjer for vedtagelse og ændring af andre politiske 

programmer end principprogrammet. 

 

§ 18 Ændringer i Vedtægterne 

 
Stk. 1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan fremsættes af 5 medlemmer af partiet. Forslag til ændringer skal være 

Forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før landsmødet. 

Stk. 2. 

Hovedbestyrelsen kan senest to uger før landsmødet fremsætte forslag til ændringer i vedtægterne. Sådanne forslag 

udsendes senest 2 uger før landsmødet til medlemmerne, som har ret til at fremsætte ændringsforslag til alle rettidigt 

indkomne forslag indtil 1 uge før landsmødets afholdelse. 

Stk. 3. 

Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at foretage konsekvensændringer i vedtægterne med øjeblikkelig virkning 

foranlediget af eventuelle ændringer i valgloven eller den øvrige lovgivning. Disse skal i så fald forelægges landsmødet 

til endelig godkendelse på det førstkommende landsmøde efter ændringernes gennemførelse. 

 

 

Godkendt af generalforsamlingen / landsmødet d 18. august 2019.  

Partinavn opdateret efter vedtagelse på det ekstraordinære landsmøde d. 6. februar 2020.    

§ 15 tilføjet efter vedtagelse på det ordinære landsmøde d. 19. september 2020 

 

 

 

 

Jonas  Holm                                     Nicolai Brøndahl Wichmann                                              Jakob Damgaard Rousøe 


