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Referat fra valgbestyrelsesmøde torsdag den 12. august 2021,  

klokken 8.30 via Microsoft Teams 
 

Deltagere: 

Kirsten Sanders, Morsø provsti 

Linda Steengaard, Frederikshavn provsti 

Anders B. Hummelmose, Brønderslev provsti (formand) 

Stiftskontorchef Helle Hindsholm (referent) 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ingen tilføjelser til dagsordenen hvorefter denne blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Valgbestyrelsen godkendte referatet fra seneste møde i valgbestyrelsen den 21. juni 2021.  

 

3. Beslutninger vedrørende opsætning af valgsystemet 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse af opsætningen af valgsystemet, og traf følgende 

beslutninger: 

 

  Forsiden: 

a. Farver og logo i det hele - OK 

b. Valgbestyrelsen ønsker at opsætning og tekst gøres mere brugervenlig: 

Teksten – ændres til ”Har du problemer i stemmeprocessen? 

”Stem med Nem-ID her” flyttes så den kommer først på den del af siden 

Vægten mellem ”stem med nemid” og ”log ind for at stemme” flyttes, således at 

hovedindgangen bliver stem med ”Nemid her ”. Det er ulogisk, at det er ”login for at 

stemme” som er størst på skærmen. Det blev overvejet om den side vi ser nu skyldes, 

at vi ikke er inde med nemid og at det måske ser anderledes ud hvis man går ind via 

sin digitale post. Stiftet drøfter spørgsmålet med IT ved Per og vender tilbage på mail. 

Valgbestyrelsen indkaldes til et kort møde om nødvendigt og der fremsendes udkast 

inden endelig godkendelse. 

       

 Stemmesedlen: 

a. Farver og OK 

b. Øverste på stemmesedlen i gult felt skal stå:  

”Du har allerede afgivet din stemme 

Du kan afgive en ny stemme. Vær opmærksom på, at det kun er din senest afgivne 

stemme der gælder.” 

c. Tekst og opsætning ændres som foreslået ved forsiden 

d. Der skal om muligt billede på af den enkelte kandidat 

e. Kandidaterne skal anføres alfabetisk 

 

 Sidste side samme bemærkning om tekst 

 



Der fremsendes udkast inden endelig godkendelse. Valgbestyrelsen indkaldes til et kort møde på 

teams om nødvendigt efter formandens vurdering. 

 

4. Beslutning om udarbejdelse af valgkort 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse af hvorledes valgkortene skal udformes, og besluttede sig 

for at følge forslaget fra Kirsten Sanders. Der er en slåfejl i 4. afsnit ”Når du har sat dig kryds” 

Dette ændres til ”dit kryds” 

 

Stiftskontorchefen oplyste, at Stiftsadministrationen sørger for at valgbestyrelsens 

beslutninger vedr. punkt 4 og 5 videregives til Folkekirkens IT. Folkekirkens IT har kontakten 

til Assembly Voting, som leverer valgsystemet. 

 

5. Svar fra Kirkeministeriet om afstemning ude i stiftet. 

Valgbestyrelsen drøftede Det udsendte svar fra Kirkeministeriet, med afslag på at 

Stiftsadministrationen tager ud i stiftet og gør det muligt at stemme flere steder end blot i 

bispegården. 

Valgbestyrelsens formand har drøftet KM´s svar med Martin Martensen Larsen fra 

Kirkeministeriet. På denne baggrund vælger valgbestyrelsen at tage svaret til efterretning, selv 

om man ikke er enige i afgørelsen. 

 

Det blev besluttet, at det medtages i evalueringen af valget, at valgbestyrelsen finder, at det er 

et problem, at der ikke gives adgang til stemmeafgivning flere steder i stiftet. 

 

På førstkommende møde spørge sTorben Stærgaard om valgprocenten for stemmer som ikke  

afgives på stiftet via nemid kan opgøres særskilt. 

 

 

6. Henvendelse fra bispekandidat Hanne Puk Hamann Dahl 

Stiftskontorchefen oplyste at der er kommet en henvendelse fra bispekandidat Hanne Puk 

Hamann Dahl, som i alt materiale ønsker at blive anført som Hanne Dahl. 

 

Valgbestyrelsen besluttede efter en drøftelse at imødekomme anmodningen. 

Stiftsadministrationen sørger for at få foretaget rettelserne. 

 

Kirsten Sanders oplyste at hun er vidende om at Annette Brounbjerg Bennedsgaard ligeledes 

har ønsker til hvilke navne som medtages på stemmesedlen og alt materiale i øvrigt. Kirsten 

eller Annette vender tilbage snarest. 

 

7. Eventuelt 

Under eventuelt drøftede valgbestyrelsen mulighed for at skrive ud til alle menighedsråd, 2 

uger inde i afstemningen, hvor vi gør opmærksom på valget. Opfordrer mhr til at være 

behjælpelige overfor mhr. medlemmer som skal afgive stemme på stiftet –Stiftet undersøgee 

om  man evt. skrive til den enkelte stemmeberettigede– ”Husk at du kan stemme nu. 

 

 Dette bliver et punkt på næste møde den 24. august 2021. 

 

Marie Hoehl inviteres til mødet den 24. august – med henblik på drøftelse af hvorledes Presse 

og Kommunikation skal dække valget – nu når det går igen. Skal vi f.eks have en graf som 

løbende viser valgprocenten. 

 

Mødet sluttede klokken 9.10. 

HMH 

 

 


