AALBORG STIFT
Valgbestyrelsen
Sag nr. 2021 - 12449 / Akt. nr. 1580592
PEBN
Dato: 5. oktober 2021

Referat fra valgbestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2021,
klokken 12.00 i Aalborg Bispegård
Deltagere:
Kirsten Sanders, Morsø provsti
Linda Steengaard, Frederikshavn provsti
Anders B. Hummelmose, Brønderslev provsti (formand)
Stiftskontorchef Helle Hindsholm
Specialkonsulent og valgtilforordnet Pernille Bunk Stølefjell (referent)
Valgtilforordnet Jeanette Højrup Søgaard
Valgtilforordnet Susanne Ebdrup Christensen
Valgtilforordnet Anna Malena Gilstón
Mediekonsulent Marie Hoehl Tolstrup, Presse og Kommunikation
Kontorchef Torben Stærgaard, Folkekirkens IT
Per B. Kristiansen, Folkekirkens IT
Mark Grønbæk Jensen, Assembly Voting
Jess Louis Pedersen, Assembly Voting
Formanden bød velkommen til mødet.
Mødet indledtes klokken 12.00 med frokost.
Stiftskontorchefen spurgte, om det ved optællingen den 27. oktober 2021 vil være muligt, at have en
projektor koblet til en computer, så valgbestyrelsen kan stå og se på projektoren, frem for at stå bagved optællingsbordet? Torben Stærgaard svarede bekræftende, at dette godt kan lade sig gøre.
Torben Stærgaard oplyste, at det denne gang vil være muligt at sende en reminder ud til de stemmeberettigede, som ikke har stemt, og ikke til alle stemmeberettigede som det skete ved første valgrunde.
Dette drøfter valgbestyrelsen nærmere. Anders B. Hummelmose spurgte, om det er muligt at sende
to remindere, fx en allerede efter en uge, og en mere ugen efter? Ja, svarede Torben Stærgaard, det
kan godt lade sig gøre.
Stiftskontorchefen orienterede om, at der vil blive oprettet endnu en valgtilforordnet, Anne Klit Nielsen, da stiftet er udfordret på bemandingen fredag den 8. oktober 2021. Derudover har vi drøftet
med Torben Stærgaard, om det vil være muligt at have lukket kontoret på dagen hvor biskoppen
holder afskedsreception, men melde ud, at det stadig er muligt at ringe og aftale en tid, hvor man kan
komme ind på stiftet for at afgive sin stemme. Dette vil også være acceptabelt, har Torben Stærgaard
svaret. Valgbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Mark Grønbæk Jensen anførte, at den ekstra
valgtilforordnede skal gå ind via den mail hun modtager, og oprette brugernavn og adgangskode til
systemet, og så er hun klar til at åbne via det tidligere udsendte link.
Torben Stærgaard anførte, at valgbestyrelsen har godkendt en valgliste med 1761 stemmeberettigede,
men der er i går modtaget besked om, at et menighedsrådsmedlem er afgået ved døden. Derfor vil
denne person blive fjernet fra valglisten allerede nu, og ikke først den 27. oktober 2021. Dette betyder,
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at valglisten nu udgøres af 1760 stemmeberettigede. Sammen så vi, at den afdøde stemmeberettigede
blev fjernet fra valgsystemet.
Valgbestyrelsen foretog herefter tre stikprøver på valglisten, for at tjekke om vælgerne er registreret
korrekt.
Herefter tjekkede vi, at åbnings- og lukketidspunktet for valgsystemet passer med den 6. oktober
2021, klokken 10.00 og den 27. oktober 2021, klokken 12.00.
De valgtilforordnede slettede nøglefilen som blev installeret på de fire PC’er ved første runde. De
valgtilforordnede downloadede herefter en ny nøglefil, til brug for anden valgrunde. Mark Grønbæk
Jensen forklarede, at systemet herefter er sat op til, at fire af de seks nøgler skal være til stede, når
valgsystemet skal åbnes. Herefter blev systemet låst, og valgsystemet åbner således i morgen klokken
10.00.
Stiftsadministrationen sørger for at sende en bekræftelse ud til Folkekirkens IT og Assembly Voting
om optællingsdagen den 27. oktober 2021.

Herefter deltog alene valgbestyrelsens tre medlemmer, mediekonsulent Marie Hoehl Tolstrup, stiftskontorchefen og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell i mødet.
Valgbestyrelsen drøftede brugen af reminder under anden valgrunde. Valgbestyrelsen ønsker kun at
sende en reminder til de stemmeberettigede, som ikke har stemt. Valgbestyrelsen besluttede efter en
drøftelse, at udsende reminders den 19. oktober og den 25. oktober, så de lander i e-Boks disse to
dage.
Marie Hoehl Tolstrup anførte, at sidst blev der opfordret til at stemme på hjemmesiden, og det vil der
også blive denne gang. Presse og Kommunikation vil gerne lave indhold til både hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev, hvilket valgbestyrelsen kvitterede for.
Marie Hoehl Tolstrup anførte, at Presse og Kommunikation laver en nyhed i morgen når valget åbner.
Valgbestyrelsen tilrettede sammen den meddelelse, der skal sendes til menighedsråd i morgen. Stiftsadministrationen sørger for at meddelelsen udsendes til alle menighedsråd og præster via DAP.
Herefter gennemgik valgbestyrelsen det udsendte notat fra Presse og Kommunikation. Marie Hoehl
Tolstrup anførte, at det ikke er helt på plads endnu, om der skal være lidt liveblog, og derefter livesending, eller udelukkende livesending. Så snart dette er afklaret, får valgbestyrelsen besked.
Valgbestyrelsen drøftede kort, at de ønsker samme koncept ved optælling som ved første valgrunde.
Valgbestyrelsen besluttede at mødes klokken 10.30 den 27. oktober 2021. Der vil blive serveret rundstykker ved mødets start.

