AALBORG STIFT
Valgbestyrelsen
Sag nr. 2021 - 12449 / Akt. nr. 1514025
PEBN
Dato: 24. august 2021

Referat fra valgbestyrelsesmøde tirsdag den 24. august 2021,
klokken 13.00 i Aalborg Bispegård
Deltagere:
Kirsten Sanders, Morsø provsti
Linda Steengaard, Frederikshavn provsti
Anders B. Hummelmose, Brønderslev provsti (formand)
Stiftskontorchef Helle Hindsholm
Specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent)
Formanden bød velkommen til mødet. Herefter gik man over til mødets dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt 4e, kaldet ”mail til alle menighedsråd om hjælp til afstemning”.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Kirsten Sanders spurgte opklarende til punkt 5 i referatet, om ikke der menes at man ønsker
stemmeprocenten for de stemmer der afgives på stiftet, fra dem der er fritaget for digital post?
Stiftskontorchefen bekræftede dette, og oplyste, at stiftet sørger for at lave statistik. Statistikken er til brug for evalueringen der efter valget sendes til Kirkeministeriet.
3. Kontrol og godkendelse af valgliste
Valgbestyrelsen gennemgik valglisten, og godkendte den endeligt. Valglisten blev låst ved
formandens underskrift, og offentliggøres herefter på stiftets hjemmeside. Derudover sørger
stiftet for at den videreekspederes til Folkekirkens IT, men henblik på upload i valgsystemet.
4. Beslutninger vedrørende
a. Optællingssted den 21. september 2021
Valgbestyrelsen havde en kort drøftelse af hvor optællingen skal finde sted, og besluttede
at det skal ske i Bispegården, i Landemodesalen. Valgbestyrelsen besluttede derudover, at
de tre kandidater inviteres til at overvære optællingen, fra klokken 12.00. Stiftsadministrationen sørger for at der er forplejning på dagen med drikkevarer og lidt at spise.
b. Pressedækning
Stiftskontorchefen orienterede om, at Presse og Kommunikation har en medarbejder som
kan filme, og de har spurgt, om de må komme og sende live herfra? Dette svarede valgbestyrelsen ja til. Stiftskontorchefen anførte, at Marie Hoehl Tolstrup vil forklare på næste
møde, hvorledes de arrangerer pressedækningen på optællingsdagen. Der var enighed om,
at Presse og Kommunikation laver et oplæg til hvordan det skal forløbe. Dette skal være
klart til mødet på mandag den 30. august 2021.
c. Brug af hjemmesiden til orientering vedr. bispevalget
Marie Hoehl Tolstrup kommer klokken 12.00 på mandag, hvor valgbestyrelsen mødes.
Kirsten Sanders anførte, at i det skriv der går ud til menighedsrådene om, at nu er valget
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åbnet, skal der stå, at da der er 1764 stemmeberettigede, er din stemme vigtig. Stiftsadministrationen laver et udkast til den meddelelse der skal på DAP og sendes til menighedsrådenes postkasser, som kan drøftes på mandag den 30. august 2021. Anders B. Hummelmose oplyste, at pressen gerne må ringe direkte til ham.
Valgbestyrelsen drøftede, om der skal udarbejdes en kort video med opfordring til at få
stemt. Valgbestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en sådan video. Videoen skal
kun være med valgbestyrelsesformanden.
Valgbestyrelsen ønsker, at pressedækningen den 21. september 2021 drøftes med Marie
Hoehl Tolstrup på mandag den 30. august 2021, når der er møde.
d. Opsætning af valgsystemet – tilbagemelding fra Folkekirkens IT
Stiftskontorchefen orienterede om, at vi har fået en positiv tilbagemelding på, at det godt
kan lade sig gøre at få en ”tæller” på hjemmesiden, så man igennem afstemningsperioden
kan følge stemmeprocenten.
Valgbestyrelsen gennemgik tilbagemeldingerne fra Folkekirkens IT omkring opsætningen
af valgsystemet. Vi gik sammen ind og så ændringerne i valgsystemet.
e. Mail til alle menighedsråd om hjælp til afstemning
Se referat til punkt 4c.
5. Eventuelt
Valgbestyrelsen har næste møde klokken 12.00, mandag den 30. august 2021.

