
Afskedstaler til formand Susanne Renée Grunkin ved Danske Landskabsarkitekters generalforsamling den 
19. marts 2021 

Nå Susanne – du skal ikke slippe så let – uden at få et par ord med på vejen! 

Tilbage i 2017 sagde jeg tillykke med genvalget til dig – og til Generalforsamling - fordi du fortsatte som 
formand! 

Jeg glædede mig dengang til at fortsætte det inspirerende samarbejde med dig – og det fortsatte sandelig 
også.  

I 7 år har du været en del af bestyrelsen - de 6 af dem som formand. Nu har du så valgt at træde tilbage og 
give pladsen til nye gode kræfter. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en fornøjelse at have dig med ombord – og hvis 
nogen skulle være i tvivl, vil jeg gerne fremhæve dit kæmpe arbejde, store engagement og positive tilgang 
til tillidserhvervet.  

Du har fået skabt så mange resultater, som jeg slet ikke kan nå at komme ind på her - ikke mindst som flittig 
skribent, så foreningens stemme og fagets vigtighed er kommet langt udover egne cirkler. Jeg har slet ikke 
tal på alle de klummer, debatindlæg og artikler du har skrevet. Og alle de mange idéer og arrangementer du 
været med til at skubbe i gang, planlægger eller være en del af. 

Jeg ved, at der er stor respekt omkring dit virke – både fra medlemmer, samarbejdspartnere og fagfæller 
generelt.  

Du har været et uvurderligt aktiv for foreningen, og jeg har sat stor pris på det tætte samarbejdet med dig – 
og ikke mindst dit gode selskab.  

Vi to har haft det sjovt sammen på rejsen – og det er med stort vemod, at jeg siger 1000 tak for en 
fantastisk tid sammen med dig som formand.  

Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke fremover – og glæder mig samtidig over, at du fortsætter i andre 
poster for DL.  

Så i stedet for at sige farvel – vil jeg sige på gensyn. Glæder mig at vi ses igen og finder på nye sjove ting at 
samarbejde om.  

Og så vil jeg give ordet videre til Martin som også har et par ord til dig…….. 

__ 

Lillan Thomsen 
Daglig leder, Danske Landskabsarkitekters sekretariat 

 

Afskedstale til formand Susanne Renée Grunkin ved Danske Landskabsarkitekters generalforsamling den 
19. marts 2021 

Susanne, 
 
Jeg har fået æren på vegne af bestyrelsen at sige et par ord. 
 
Først og fremmest har det været en stor fornøjelse at sidde i bestyrelsen med dig og derigennem lære dig 
at kende. Da jeg skulle skrive denne tale kom jeg til at tænke tilbage på mit første møde med DL og dig. Jeg 



havde fået en ide, jeg ville starte et underudvalg og jeg skrev derfor en ganske kort mail og fik jeg et enormt 
positivt svar, som emmede af opbakning og optimisme. Der gik da derfor heller ikke længe før jeg meldte 
mig under fanerne til bestyrelsen for jeg fik en meget klar fornemmelse af at denne tilgang også måtte 
være at finde i bestyrelsesarbejde - hvilket jeg hurtigt blev bekræftet i.  
  
Der skal i hvert fald ikke herske tvivl om at vi, som bestyrelse, føler os både hørt og inddraget i de mange 
komplekse, fagtunge, sjove og skæve problematikker vi sammen har været igennem. Med en utrættelige 
indsats har du taget hånd om alle de sager der er landet i din indbakke, stort og småt er sirligt blevet vendt 
og drejet og du har formået altid at følge op og agere med et stort personligt engagement og i forbilledligt 
samarbejde med sekretariatet.  
  
Endelig kan man jo ikke komme uden om din evne til at få bragt os i medierne og positioneret faget som en 
stærk medspiller i byudvikling, grøn omstilling, biodiversitets krise osv. Du har haft en fantastisk produktion 
af store og små historier med en bred vifte af emner fordelt ud over hele landet - bl.a. eksemplificeret i din 
fynske periode, hvor jeg i hvert fald tydeligt husker historien om ventetjørnen. På den måde har du både 
beriget vores medlemmer, men også resten af samfundet, med vigtig og nærværende viden om de 
landskaber, der omgiver os alle.  
  
Vi har derfor indstiftet en pris, som du skal være den første modtager af. Prisen bærer titlen: Revling - og 
som du måske har gættet bærer den nært slægtskab til journalisternes Cavling. Prisen uddeles til et 
medlem, som i helt særlig grad har formået at få vores fag ud i den brede befolknings bevidsthed, ikke ulig 
Revlingen der vokser og forgrener sig ud over klitterne til et tæt grønt tæppe. 
 
Tak for dit store arbejde som formand, vi ser frem til fortsat at møde dig i DL sammenhænge som medlem -
og vi kan heldigvis stadig nyde godt af din fantastiske ildhu. 
 
– 

MARTIN HEDEVANG ANDERSEN 
LANDSKABSARKITEKT, MDL  

 


