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De Grønnes Landsmøde  
18. september 2021 

 
Referat 
 

KL. 13.00-13.45: Formel dagsorden 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
 

Valgt til dirigent: Lasse Kristiansen 

Valgt til referent: Marianne Thomas 

Valgt til stemmetæller: Marianne Thomas 

 

Dirigenten konstaterede at dato, tid og sted for Landsmødet er kommunikeret 
rettidigt via nyhedsbrevet. Agendaen for landmødet er udsendt en uge for sent med 
mulighed for at gøre indsigelser. Der er ikke modtaget indsigelser. Derfor vurderes 
landmødet at være gyldigt og i stand til at træffe beslutninger. 

 

2. Partiformandens beretning 
 

Et noget anderledes 2020-21 end vi havde regnet med da vi lancerede De Grønne. 
Landet lukket ned to gange. Vi har lært at leve med Corona. Optimismen på vej tilbage. 
Klimaforandringerne er mere tydelige og går hurtigere end tidligere forventet. IPCC 
forventer temperaturstigning på 1,5 grader allerede i starten af 2030’erne. 
Landbrugssektor og transportsektoren lakker stadig bagud. Regering taler om at vi er 
nået halvdelen af vejen på blot to år samtidig med Klimaråd og andre eksperter, siger 
vi er bagud. De sidste to år har vi faktisk udledt mere – derfor skal vi endnu højere op 
end 70%. Der er i den grad brug for at styrke de grønne stemmer i Folketinget. Ser 
desværre det modsatte. Alternativet er kollapset. Thommy Ahlers er ude.  

Vi droppede fysiske vælgererklæringer. Det har vist sig at være dyrere og mere 
besværligt efter nye krav med to gange NemID. Vi har indsamlet 7500 emails. 1500 
vælgererklæringer. De første er ved at udløbe nu. Men vi har mulighed for at kontakte 
dem igen. 83 medlemmer ved udgangen af 2020. 

Vi har siden sidste landsmøde udviklet: Landbrug, transport og 
klimatilpasningspolitikker. 
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Vi prøver stadig at komme i Folketinget. Vi forsøger også at påvirke den offentlige 
debat – gennem medier og sociale medier. Det har vi har rimeligt god succes med. 
Stadig svært at trænge igennem ifht. mainstream medier.  

Sidste landsmøde besluttede vi at stille op til kommunalvalget. Vi ville have stillet op i 
KBH og Århus. Men det er ikke lykkedes at finde en stærk kandidat i KBH. Jonas har 
ikke selv mulighed pga fuldtidskonsulentjob. Vurderer heller ikke selv at han kan 
trække de ca. 6000 personlige stemmer, der kræves. Fokuserer i stedet på at få Anna 
valgt i Aarhus. Der er indgået valgforbud med Alternativet, Veganerpartiet og 
Enhedslisten. Det viser at vi mener det alvorligt når vi siger at det vigtigste er at 
accelerere den grønne omstilling. Jonas har fået en del positive tilkendegivelser. 

Jonas mener fortsat at der er behov for og plads til et parti der sætter det grønne først. 
Vi skal lige se hvor Moderaterne lægger sig politisk. Kommer nok til at ligge 
nogenlunde samme sted som os mellem R og V. Løkke går efter at få kandidater 
udefra. De ligger lidt der, hvor vi ligger. Jonas har indtryk af at Løkke er meget lidt grøn. 

Jonas foreslår at vi bruger vores penge på at promovere Anne og Århus. Afhængig af 
hvad Moderaterne melder ud – må vi tage en beslutning om, det så giver mening 
stadig at gå efter at komme i Folketinget. 

Indtil da blander vi os fortsat i debatten. Vi skal blive skarpere og lave mere 
opsigtsvækkende udmeldinger – vi er måske lidt for pæne ifht. nogle af de andre – 
måske kan vi vinkle det lidt skarpere. Forslag er meget velkomne. Det kommer vi 
tilbage til efter den formelle del af mødet. 

 

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport. 
 

Partiformanden fremlagde den reviderede årsrapport.  
Årsrapporten godkendt 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår 
 

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 250 kr (125 kr for studerende).  
Godkendt. 

 

5. Valg af partiformand og næstformand 
Partiformand Jonas Holm og næstformand Jakob Rousøe genopstiller.  
 

Jonas Holm og Jakob Rousøe blev genvalgt som henholdsvis formand og 
næstformand. 
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6. Valg til hovedbestyrelse: 
Nicolai Wichmann genopstiller ikke grundet manglende tid. 

Lasse Kristiansen og Martin Meincke stiller op. 

 

Martin, 29 år, bor i Skodsborg, uddannet ingeniør, arbejder freelance.  

Lasse, 48, økonom af baggrund, arbejdet mest som konsulent forandringsledelse, 
strategi evt. De senere år egen virksomhed.  

 

Martin Meincke valgt til Hovedbestyrelsen  

 

7. Politisk forhandling 
 

13.45 den formelle del af Landsmødet er afsluttet  

 

 

Som referent  

Marianne Hartz Thomas 

 

 


