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Formanden bød velkommen til mødet. Herefter gik man over til mødets dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Stiftskontorchefen anførte, at Stiftsadministrationen ønsker et nyt punkt 3 tilføjet til dagsor-

denen, kaldet ”beslutning om håndtering af mangler ved stillererklæringer”. Dette blev tilføjet 

til dagsordenen. 

 

Valgbestyrelsen godkendte referatet fra seneste ekstraordinære valgbestyrelsesmøde som blev 

afholdt den 31. maj 2021 via Teams.  

 

2. Kort orientering fra Stiftsadministrationen om status på valget 

Stiftskontorchefen orienterede om, at Stiftsadministrationen har modtaget den første kandi-

datanmeldelse, og er påbegyndt arbejdet med validering. Valideringsarbejdet sker ved opret-

telse af kandidat og stillere i systemet kaldet KIS.  

 

Stiftskontorchefen orienterede videre om, at vi stadig afventer vejledningsmaterialet fra Kir-

keministeriet, og derfor stadig henholder os til tidligere vejledninger. Valgbestyrelsen gav 

udtryk for, at det er nødvendigt at vi får vejledningerne hurtigt.  

 

Stiftskontorchefen anførte, at på det første valgbestyrelsesmøde lovede Stiftsadministrationen 

at følge op på hvor mange stemmeberettigede der er ved bispevalget, ligesom Stiftsadmini-

strationen ville følge op på hvor mange der er fritaget for digital post. Folkekirkens IT har 

oplyst, at der i alt er 1.755 stemmeberettigede. Heraf er 30 fritaget for digital post.  

 

Stiftskontorchefen orienterede slutteligt om, at Stiftsadministrationen har undersøgt nærmere, 

om der kan ydes diæter til møderne i valgbestyrelsen. Da der ikke er lovhjemmel til at yde 

diæter for deltagelse i møderne i valgbestyrelsen, kan det ikke lade sig gøre. Der kan dog ydes 

kørselsgodtgørelse til lav takst.  

 

3. Beslutning om håndtering af mangler ved stillererklæringer 

Stiftskontorchefen orienterede om, at Stiftsadministrationen har indhentet erfaringer fra Hel-

singør Stift omkring arbejdet med validering og de dertilhørende stillererklæringer. Her gjorde 

man det, at hvis kandidaten havde de påkrævede 75 stillere, så blev den/de stillererklæringer 

der måtte være behæftet med en mangel, taget ud. På denne måde undgik man processen med 



afhjælpning. Stiftskontorchefen anførte, at denne metode blev brugt ved de to seneste bispe-

valg i Helsingør og Lolland-Falsters stifter. 

 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse heraf, og besluttede, at hvis kandidatanmeldelserne har 

mere end 75 godkendte stillere, så tages stillererklæringerne fra.  

 

4. Gennemgang af valgliste til bispevalget og godkendelse heraf 

Stiftskontorchefen anførte, at vi har haft en forespørgsel ude til alle menighedsråd, om at be-

kræfte de oplysninger der er trukket fra KIS. Der har været en del arbejde med at få fulgt op 

på de menighedsråd der ikke havde svaret, og vi er desværre ikke helt i mål. Pt. mangler 6 

menighedsråd at svare på, om oplysningerne er korrekte. Præsteoplysningerne har ikke været 

ude til gennemgang, men er derimod klaret internt via bispekontoret.  

 

Valglisten blev vist frem på projektor. Valgbestyrelsen besluttede at godkende valglisten og 

de efterfølgende rettelser. 

 

Specialkonsulenten anførte, at den opgave der er fremadrettet vedrørende valglisten nu hand-

ler om vedligehold. Valgbestyrelsen skal løbende vedligeholde valglisten gennem hele 1. 

valgrunde, således at valglisten suppleres med personer, som senest en uge før afstemnings-

materialets udsendelse har opnået stemmeret, ligesom personer, som fejlagtigt er optaget på 

valglisten, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet stemmeretten, slettes, jf. be-

kendtgørelsens §§ 9 og 10 og § 15, stk. 1, jf. §§ 9 og 10. Såfremt en person når at afgive sin 

stemme i løbet af afstemningsperioden, men efterfølgende afgår ved døden i samme periode, 

skal stemmen ikke medtages i stemmeoptællingen. For at en stemme således kan medtages i 

stemmeoptællingen, skal personen være stemmeberettiget på optællingsdagen. Personer, der 

i løbet af afstemningsperioden mister sin stemmeberettigelse, slettes derfor af valglisten. 

 

Specialkonsulenten oplyste hvordan vedligeholdelsesarbejdet foregår i praksis og anførte, at 

Stiftsadministrationen løbende vil orientere valgbestyrelsen, når der sker ændringer, fx ved 

dødsfald, afgang fra embeder mv. Specialkonsulenten spurgte, hvor ofte valgbestyrelsen øn-

sker denne orientering? Valgbestyrelsen svarede, at de ønsker en orientering til august, når 

valglisten skal godkendes. 

 

5. Flytning af møde den 29. september 2021 

Stiftskontorchefen anførte, at grundet uforudsete omstændigheder er Stiftsadministrationen 

desværre nødt til at flytte mødet den 29. september 2021.  

 

Der blev fastsat en ny mødedato den 28. september 2021, klokken 14.00. Stiftsadministratio-

nen reviderer tidsplanen, og sender denne ud med referatet. 

 

6. Eventuelt 

Valgbestyrelsen besluttede at tilføje et punkt til alle fremtidige møder kaldet ”godkendelse af 

referat fra sidste møde”, således at referaterne ikke skrives under efter mødet. 

 

På næste møde udpeges der valgtilforordnede. 

 

Specialkonsulenten orienterede om, at Kirkeministeriet har oplyst, at det ikke er muligt at tage 

ud i stiftet og stille en computer til rådighed hvor man kan stemme. Valgbestyrelsen havde en 

drøftelse af denne udmelding. Det blev foreslået, at der udarbejdes en vejledning til hvordan 

man kan komme ind for at stemme – ”sådan stemmer du til bispevalget”. Dette arbejder Stifts-

administrationen videre med. 

 

 

Mødet sluttede klokken 15.00. 


