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FYENS STIFT 
KLINGENBERG 2 
5000 ODENSE C 

 

 

 Den 28. september 2022 

 Akt nr.: 2067161 

  / MCC 

 

Bispevalget i Fyens Stift 2023 

 

Beslutningsreferat vedrørende valgbestyrelsesmøde (1. valgbestyrelsesmøde), onsdag den 21. 

september 2022, kl. 15.00 hos Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C 

 

Deltagere: 

Bjarne Larsen, Hjallese provsti og formand for Sanderum menighedsråd 

Vibeke Busse Andersen, Assens provsti og formand for Assens menighedsråd 

Per Høegh, Kerteminde-Nyborg provsti og næstformand i Ørbæk menighedsråd 

 

Fra Fyens Stiftsadministration: 

Kontorchef Pernille Hach 

Chefkonsulent Sanne Fonnesbæk 

Presse- og kommunikationsmedarbejder Marianne Holst Hyrlov 

Administrativ medarbejder Malene Christensen (referent) 

 

----------------------------------- 

 

Kontorchef Pernille Hach bød velkommen til første møde i valgbestyrelsen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Konstituering af valgbestyrelsen 

I henhold til §4, i bispevalgbekendtgørelsen, skal der vælges en formand for valgbestyrelsen 

blandt valgbestyrelsens medlemmer. 

  

Følgende valgbestyrelsesmedlem blev valgt som formand for valgbestyrelsen: 

 

• Bjarne Larsen 

 

3. Valgbestyrelsen godkendte, at 4 medarbejdere i stiftsadministrationen derudover stilles til rådig-

hed som valgtilforordnede. 

 

4. Uddeling og gennemgang af materiale  

Kontorchefen oplyste og gennemgik Kirkeministeriets udarbejdede vejledningsmateriale til 

valgbestyrelsen og stiftsadministrationen. 
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Tidsplan 

Udover de af Kirkeministeriet udmeldte frister i forbindelse med ministeriets udskrivelse af bi-

spevalget skal der fastsættes en række andre frister.  

En foreløbig tidsplan blev udleveret og gennemgået. Tidsplanen vil løbende vil blive opdateret. 

Mødedatoer for valgbestyrelsen blev gennemgået og godkendt. Sekretariatet reserverer mødeda-

toer via Outlook for valgbestyrelsen og sekretariatet.  
 

5. Valgliste 

Kontorchefen oplyste, at stiftsadministrationen har påbegyndt processen med etablering af valg-

lister med de stemmeberettigede til bispevalget. Stiftets menighedsråd vil blive tilskrevet vedrø-

rende kontrol af valgte medlemmer af menighedsrådene inden 1. oktober 2022. Ligeledes vil 

valgmenighederne blive tilskrevet for oplysning om antal medlemmer og efterfølgende udpeg-

ning af, hvem der skal være stemmeberettigede i hver enkelt valgmenighed.  

 

Valglisten skal i henhold til bispevalgsbekendtgørelsens §7, stk. 1 være udarbejdet senest ved 

udløbet af fristen for kandidatanmeldelse. Det betyder, at valglisten senest skal foreligge den 15. 

november 2022 kl. 15.00. 

 

I Fyens Stift har vi syv valgmenigheder. 

 

Valgmenigheder i Fyens Stift 

Odense Valgmenighed  

Fyens Valgmenighed 

Ryslinge Valgmenighed  

Kerteminde – Dalby Valgmenighed 

Sdr. Nærå Valgmenighed 

Vejstrup Valgmenighed 

Valgmenigheden Church of love 

 

Såfremt valgmenigheder har 1000 medlemmer eller derunder vil de råde over 5 stemmeberetti-

gede pr. valgmenighed. 

 

6. Orientering til økonomi 

Kontorchefen orienterede i grove træk om de udgifter, der er i forbindelse ved valget og oplyste, 

at udgifterne dækkes ved en tillægsbevilling, som er bevilliget af Kirkeministeriet. 

 

Tillægsbevilling rummer midler til afvikling af valg-afskedsreception for den afgående biskop 

samt udgifter i forbindelse med bispevielsen i april 2023. 

 

Der ydes kørselsgodtgørelse (lav takst) til møderne i valgbestyrelsen. Der er ikke hjemmel til 

ydelser af diæter. 

 

7. Kommunikation vedr. bispevalg  

Marianne Holst Hyrlov gennemgik notat om kommunikationsanbefalinger og præsenterede si-

derne på Fyens stifts hjemmeside om det kommende bispevalg.   

 

I forlængelse heraf besluttede valgbestyrelsen: 
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- at referater fra møder i valgbestyrelsen bliver lagt på hjemmesiden, når de er godkendt.  

- at valglister og stillerlister offentliggøres på hjemmesiden efter fristen for kandidatanmeldelse.  

- at hver anmeldt og godkendt kandidat præsenteres på stiftets hjemmeside efter en fast skabelon 

- at oplysning om valgmøder, hvor alle kandidater deltager offentliggøres på Fyens Stifts  

 hjemmeside.  

- at bekendtgørelser i relation til valgprocessen og senere i forhold til valgresultatet sker med 

udgangspunkt i Kirkeministeriets vejledning.  

 

8. Suppleanters deltagelse i valgbestyrelsesmøderne 

Kontorchefen orienterede om, at suppleanter ikke har krav på at deltage i valgbestyrelsens mø-

der, men at valgbestyrelsen kan træffe beslutning om, at suppleanters deltagelse i møderne. 

  

Valgbestyrelsen besluttede, at 1. suppleanten inviteres til at deltage i fremtidige valgbestyrelses-

møder, da det vil være nyttigt, såfremt der måtte opstå forfald i selve valgbestyrelsen  

 

9. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 
 

Mødelederen takkede for et godt møde, som sluttede kl. 17.20 

 

 

Odense, den 21.september 2022 / Malene Christensen 
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