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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 

 

3. Orientering ved stiftsadministrationen om betydningen af 2. valgrunde 

Stiftskontorchefen orienterede om, at der er møde den 5. oktober 2021 hvor Folkekirkens IT 

og Assembly Voting kommer, og åbningsceremonien foretages på ny, forud for igangsættel-

sen af anden valgrunde. 

 

Stiftskontorchefen anførte, at listen over stemmeberettigede er den samme som fra første valg-

runde. Der kan kun blive fjernet stemmeberettigede fra listen, da bekendtgørelsen om bispe-

valg ikke giver hjemmel til at nye stemmeberettigede kan optages på listen. Den endelige liste 

der skal offentliggøres på hjemmesiden, vil blive offentliggjort den 29. september 2021 eller 

umiddelbart herefter. 

 

Valgbestyrelsen havde en kort drøftelse af de stemmeberettigede der skal stemme på stiftet, 

herunder befordringsgodtgørelse. Stiftsadministrationen undersøger nærmere ved Kirkemini-

steriet, hvad der helt nøjagtigt menes i bekendtgørelsens § 13, stk. 4 om befordringsgodtgø-

relse. 

 

4. Beslutning vedrørende valgsystemet – skal den nuværende opsætning genbruges? 

Valgbestyrelsen besluttede at fortsætte med nuværende indstillinger og opsætning, dog såle-

des at Hanne Dahl ikke længere figurerer i valgsystemet. 

 

5. Beslutning vedrørende valgkort – skal de genbruges, eller skal der laves nye? 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse af valgkortene, og besluttede, at Stiftsadministrationen 

rundsender de tilrettede valgkort til valgbestyrelsen til gennemlæsning, inden de sendes til 

Folkekirkens IT.  

 

 



 

 

6. Reminder om at afgive stemme 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse hvor tidligt der skal udsendes en reminder om at huske at 

stemme. Valgbestyrelsen besluttede, at reminderen skal lande i e-Boks hos de stemmeberet-

tigede torsdag den 21. oktober 2021. 

 

Valgbestyrelsen drøftede om man kan opfordre til at stemme på hjemmesiden, i mere aggres-

siv format end ved første valgrunde, og ønsker en nærmere drøftelse heraf med Presse og 

Kommunikation.   

 

Stiftskontorchefen anførte, at det kunne være en mulighed at valgbestyrelsen laver en opfor-

dring til menighedsrådene om at stemme, som offentliggøres den 6. oktober 2021 når valg-

runden åbnes. Stiftsadministrationen får Marie Hoehl Tolstrup fra Presse og Kommunikation 

til at lave et udkast til sådan en meddelelse, som rundsendes til valgbestyrelsen.  

 

Valgbestyrelsen besluttede, at så vidt det overhovedet er muligt, skal der være underskrift på 

reminderen. 

 

7. Optællingsdagen den 27. oktober 2021 

a. Invitation til kandidater om at overvære optællingen  

Valgbestyrelsen besluttede, at kandidaterne inviteres. Stiftsadministrationen sørger for at 

dette sker.  

 

b. Er der noget der skal være anderledes fra den 21. september 2021? 

Valgbestyrelsen ønsker en plan fra Presse og Kommunikation til drøftelse på mødet den 5. 

oktober 2021, hvor Marie Hoehl Tolstrup fra Presse og Kommunikation skal deltage. Planen 

fra Stiftsadministrationen laves også i god tid, og rundsendes til valgbestyrelsen. 

 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse af hvorledes bekendtgørelsen af resultatet skal ske. Der 

udsendes brev til menighedsråd, præster, valgmenigheder og valgmenighedspræster, ligesom 

det offentliggøres på hjemmesiden. Valgbestyrelsen ønsker, at der laves en pressemeddelelse. 

Dette aftales nærmere med Presse og Kommunikation.  

 

Valgbestyrelsen drøftede hvorledes det bekendtgøres at optælling sker, og besluttede, at der 

laves en nyhed på hjemmesiden hvor der også kan gøres reklame for livesendingen som Presse 

og Kommunikation skal lave.  

 

Der bliver servering af mousserende vin og kransekage fra ca. klokken 13.00.  

 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse af bordopstillingen ved optællingen, og ønsker det sat op 

på projektoren. Dette drøftes nærmere med Assembly Voting og Kirkeministeriet på mødet 

den 5. oktober 2021. Dørene skal låses ind til Landemodesalen, så længe resultatet vises på 

projektoren. 

 

8. Eventuelt 

Valgbestyrelsen ønsker et opdelt møde den 5. oktober 2021, hvor der vil være møde mellem 

valgbestyrelsen og Marie Hoehl Tolstrup fra Presse og Kommunikation i et lokale, mens der 

er møde med Assembly Voting og Folkekirkens IT i et andet lokale. Valgbestyrelsen kan også 

mødes klokken 11.00 hvis det passer bedre, men udgangspunktet er klokken 12.00. 


