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Referat fra valgbestyrelsesmøde torsdag den 9. september 2021,  

klokken 7.30 via Microsoft Teams 
 

Deltagere: 

Kirsten Sanders, Morsø provsti 

Linda Steengaard, Frederikshavn provsti 

Anders B. Hummelmose, Brønderslev provsti (formand) 

Stiftskontorchef Helle Hindsholm  

Specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent) 

Mediekonsulent Marie Hoehl Tolstrup, Presse og Kommunikation 

 

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

 

1. Plan for pressedækning den 21. september 2021 

Marie Hoehl Tolstrup orienterede om planen for pressedækning, der er sendt med ud som 

bilag til mødet. Man er gået lidt væk fra den oprindelige plan med livesending hele dagen, så 

der i stedet bliver liveblog på hjemmesiden som en ”optakt”, og så vil Presse og Kommuni-

kation overgå til livesending på Facebook klokken lidt i 12.  

 

Valgbestyrelsen aftalte at mødes i bispegården klokken 10.30 på optællingsdagen, hvor Presse 

og Kommunikation også deltager. Valgbestyrelsen aftalte endvidere, at valgbestyrelsesfor-

manden ”lukker” valgstedet på stiftet ved at ringe med klokken, som man kender det fra andre 

valg. 

 

2. Beslutning om udsendelse af reminder 

Valgbestyrelsen drøftede hvorvidt der skal udsendes en reminder, og hvordan det i så fald skal 

ske. Valgbestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der udsendes en reminder til menigheds-

rådene, til menighedsrådenes mails. Stiftsadministrationen sørger for at udarbejde brevet, som 

skal sendes mandag den 13. september 2021. 

 

I forlængelse heraf orienterede Marie Hoehl Tolstrup om den video der udarbejdes, med valg-

bestyrelsesformanden. Videoen vil få karakter af en reminder, og vil forventeligt udkomme i 

slutningen af uge 37. 

 

3. Orientering om tilføjelser til valglisten og proceduren i den forbindelse 

Stiftskontorchefen og specialkonsulenten orienterede om forløbet der har været, med tilføjelse 

af stemmeberettigede til valglisten, efter valgsystemets åbning den 31. august 2021. De stem-

meberettigede har nu alle fået tilsendt valgkort, hvilket skete i går, den 8. september 2021, og 

har således nu mulighed for at gå ind og afgive deres stemme ved bispevalget.  

 

Valgbestyrelsen spurgte til hvor mange der har været inde på stiftet for at afgive deres stemme. 

Specialkonsulenten oplyste, at i alt 3 stemmeberettigede har været inde på stiftet for at afgive 

deres stemme, og at der er lavet aftaler med andre stemmeberettigede som kommer senere i 

afstemningsperioden.  

 



4. Eventuelt 

Det blev oplyst, at Stiftsadministrationen i dag udsender invitationer til de tre kandidater, om 

at være til stede på optællingsdagen. 

 


