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Referat digitalt landsmøde Frie Grønne den 8. maj 2021 –  
Afholdt elektronisk på zoom1 

 
Kl. 10.00: Velkomst ved Niko Grünfeld, leder af Frie Grønne Råd 
Rådsleder Niko Grünfeld (NG) bød velkommen 

 
1. Valg af dirigent. 

Søren Have (SH) blev valgt som dirigent 

 
2. Dirigenten får ordet. 

SH konstaterede, at formalia for afholdelse af landsmødet var overholdt i overensstemmelse med Frie 
Grønnes vedtægter. Indkaldelsen var rettidigt indenfor 6 ugers-fristen (18. marts 2021).  
 
SH gennemgik den elektroniske afstemningsprocedure, som bestod i, at alle stemmeberettigede 
medlemmer skulle sende mail til partisekretær, Laust Leth Gregersens mail, ved afstemninger. 
 
SH gjorde opmærksom på, at der var kommet ét kandidatur til de to pladser, som medlemsrepræsentanter 
til det Frie Grønne Råd (FGR) før landsmødet, Ali Khatib. SH gjorde samtidig opmærksom på, at det ville 
være muligt at stille op på dagen. Det kunne ske ved, at de medlemmer som ønskede at stille op kunne 
melde deres kandidatur i chatten på zoom.  
 

3. Valg af referenter og stemmetællere. 
Partisekretær Laust Leth Gregersen (LG) blev valgt som stemmetæller og referent. 

 
4. Tale ved politisk leder. 

Politisk leder Sikandar Siddique holdt sin tale, vedlagt som bilag2.  
 

5. Frie Grønne Råds årsberetning. 
Rådsleder, NG fremlagde FGR’s årsberetning 2020, vedlagt som bilag3. Landsmødet godkendte årsberetning 

 
6. Økonomisk status for perioden den 1/9 2020 til 1/3 2021. 

Rådsleder, NG fremlagde økonomisk status for perioden den 1/9 2020 til 1/3 2021 (jf. bilag 3). Som det 
fremgik af de fremsendte bilag er der i perioden kun afholdt opstartsudgifter og administrationsudgifter - 
ingen lønninger e-lign. Den primære udgiftspost har været annoncering på sociale medier mhp. at samle 
vælgererklæringer.  
 
Landsmødet godkendte den økonomiske status uden afstemning. 

                                                           
1 Optagelse er arkiveret 

 
2 Enkelte variationer mellem skreven tale og mundtlig fremførelse kan forekomme. Dette vil fremgå af optagelsen, jf. 
link øverst i note 1 referatet. 
 
3 Enkelte variationer mellem skreven tale og mundtlig fremførelse kan forekomme. Dette vil fremgå af optagelsen, jf. 
link øverst i note 2 referatet. 
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7. Aktiviteter og budget for 2021. 

Rådleder NG fremlagde budget for 2021 (jf. bilag 4). NG orienterede om, at FGR opererer med løbende 
budget da indtægterne stadig er meget uforudsigelige på det nuværende tidlige stadie af organisationens 
udvikling. Først og fremmest er budgettet møntet på ikke at bruge penge man ikke har.  
 
Frie Grønne vil satse på at øge medlemsindtægterne så snart vælgererklæringerne er i hus. Samtidig 
arbejdes der også på at udvikle mikro-fundraisingmodeller, som kan styrke organisationens indtægter. Men 
givet den foromtalte donation fra Human Act Foundation er der lidt likviditet at stå imod med i 2021. 
 
Christine Madsen (CM) påpegede at netop et større medlemsantal er for afgørende økonomien og 
opfordrede til, at man så på, hvordan det kan gøres mere attraktivt for medlemmer at organisere sig for at 
fastholde medlemmerne.  
 
Uffe Elbæk (UE) bakkede CM op og fortalte, at den model man vil arbejde ud fra i FGR er at lave 
interessefælleskaber for medlemmer indenfor Frie Grønnes fem fokusområder 
 
NG takkede for indlæggene og sagde at de var taget til efterretning. 
 
Landsmødet godkendte budgettet for 2021 uden afstemning. 

 
8. Valg af medlemsrepræsentanter til Frie Grønne Råd. 

Udover den forhåndsopstillede kandidat, Ali Khatib havde Christine Madsen, Aima Nadeem og Ivan Ali 
meldt sit kandidatur på dagen. 

 
Tilstede var i alt 14 stemmeberettigede medlemmer4, som hver kunne afgive 2 stemmer (én per 
medlemsrepræsentantsplads). 
 
SH redegjorde for stemmeregler: den kandidat med flest stemmer vælger om han eller hun vil sidde i 1 eller 
2 år; kandidaten med næst flest stemmer sidder 1 eller 2 år afhængig af førstekandidatens valg; de 
kandidater med tredje og fjerde flest stemmer bliver hhv. først og anden suppleant. 
 
Resultat af afstemningen: 
 
Aima Nadeem 12 stemmer (2 år) 
Ivan Ali 9 stemmer (1 år) 
Ali Khatib 5 stemmer (første suppleant) 
Christine Madsen 2 stemmer (anden suppleant) 

 
9. Valg af statsautoriseret revisor og to interne revisorer. 
Landsmødet indstillede Grant Thornton, som reviderer Frie Grønes Christiansborg-regnskaber, til 
statsautoriseret revisor med det forbehold, at FGR på et rådsmøde kan vælge anden statsautoriseret 
revisor såfremt der findes tungtvejende grunde til at vælge andet revisionsfirma.  
 

                                                           
4 Man skal have været medlem i 6 måneder for at kunne stemme på landsmødet, jf. Frie Grønnes 

vedtægter paragraf 3, stk. 2.  
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De to forhåndsopstillede kandidater til interne revisorer, Tim Feveile Sejr Hansen 
Anna Bylov Kristensen, blev valgt uden afstemning 

 
10.  Behandling af indkomne forslag 
Det indkomne forlag (jf. bilag 5) blev vedtaget uden afstemning således at paragraf 5 stk. 1 i Frie Grønnes 
vedtægter ændres til (nye formulering med fed og kursiv): 
 
”Frie Grønne Råd indkalder til det ordinære landsmøde via foreningens hjemmeside og senest seks uger før 
landsmødets afholdelse. Indkomne forslag samt ansøgning om valg til tillidsposter skal sendes eller mailes 
til Frie Grønne Råd senest fire uger før landsmødet. Dette gælder dog ikke ved valg af politisk leder” 
 

11. Valg af politisk leder. 
Sikandar Siddique blev valgt uden afstemning 

 
12. Politiske refleksioner, spørgsmål og dialog. 
Landsmødet og politisk leder drøftede den politiske situation og særligt Ghettoloven var der enighed om at 
der kan skabes medlemsengagement omkring. 
 
Signe Sand opfordrede alle fra Frie Grønnes organisation til at deltage i årets første klimamarch d. 22 maj 
2021. 

  
13. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
 

 


