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FYENS STIFT 
KLINGENBERG 2 
5000 ODENSE C 

 Den 3. januar 2023 

 Akt nr.: 224187 

  / MCC 

 

 

Referat fra 6. valgbestyrelsesmøde ved Bispevalget i Fyens Stift 2023, 

tirsdag den 3. januar 2023 kl. 10.00 hos Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C 

 

Deltagere: 

Bjarne Larsen 

Vibeke Busse Andersen 

Svend Aage Jensen 

Jesper Fabricius (1. suppleant) - afbud 

 

Fra Folkekirkens IT: 

Per B. Kristiansen 

Kontorchef Morten Kildevang Jensen 

 

Assembly Voting: 

Mark Grønbæk Jensen 

Jess Louis Pedersen 

 

Fra Fyens Stiftsadministration: 

Fungerende stiftskontorchef og valgtilforordnet Sanne Fonnesbæk 

Stiftsfuldmægtig og valgtilforordnet Signe Lehman Platz 

Presse- og kommunikationsmedarb. Marianne Holst Hyrlov 

Administrativ medarb.og valgtilforordnet Dorte M. Andersen 

Administrativ medarb. og valgtilforordnet Malene Christensen (referent) 

 

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

 

Fungerende stiftskontorchef Sanne Fonnesbæk bød velkommen til 6. valgbestyrelsesmøde i valgbe-

styrelsen.  

 

Herefter gav Sanne Fonnesbæk en kort beskrivelse af punkterne på dagsorden.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Opstart af valg 

Mark Grønbæk Jensen, Assembly Voting gennemgik valgsystemets opbygning, og hvordan 

valghandlingen vil foregå. Der bliver automatisk dannet en reminder den 16. januar 2023 fra  

Assembly Voting, til dem, der endnu ikke har stemt på dette tidspunkt. 

 

Valglisten med stemmeberettigede blev gennemgået, før valgsystemet blev låst. 
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Valgsystemet er nu klar til åbning for afstemning den 4. januar 2023 kl. 12.00.  

 

3. Forelæggelse af det godkendte referat fra 5. møde den 27. december 2022. 

Referat godkendt. 

 

4. Godkendelse af information om valg på DAP 

Bispevalget afholdes digitalt. Afstemningsmaterialet samt information om proceduren i forbin-

delse med valget er sendt direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-Boks. Stemme-

berettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, har fået et fysisk brev om, at de kan 

stemme ved personligt fremmøde. 

 

Stemmeberettigede, der ønsker at stemme ved personligt fremmøde, kan gøre det på hverdage i 

Fyens Stifts lokaler, Klingenberg 2 i Odense.  

 

Der vil også være mulighed for at afgive sin stemme i Svendborg på provstikontoret, Egensevej 

15, 5700 Svendborg, på følgende dage mellem kl. 10 og 14: 

- tirsdag den 10. januar 2023 

- tirsdag den 17. januar 2023 

- tirsdag den 24. januar 2023 

 

Stiftsadministrationen skal kontaktes for aftale om tid for fremmøde, uanset om man øn-

sker at stemme i Odense eller Svendborg. Ring til Stiftsadministrationen på telefon 66 12 

30 24. 

 

Ovenstående information er også lagt på Fyens Stifts hjemmeside samt DAP. 
 

5. Valgbestyrelsens kommunikation vedr. afvikling af bispevalget – fortsat drøftelse  

af administrations kommunikationsanbefalinger fra foregående møder.  
Bekendtgørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 79 af den 19. januar 2022 om bispevalg har væ-

ret annonceret i Fyens Stiftstidende og Fyens Amtsavis den 1. december 2022. Valgbestyrelsen 

besluttede, at fremtidige offentliggørelser sker via Fyens Stifts hjemmeside, DAP samt ved 

hjælp af pressemeddelelser.  

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 79. af den 19. januar 2022 §16 stk. 2, om kontrol og optælling i 

forbindelse med første valgrunde, udsendes information om bekendtgørelse til stemmeberetti-

gede den 16. januar 2023 og denne lægges desuden på DAP og hjemmeside.  

Valgresultatet af første valgrunde offentliggøres onsdag den 25. januar fra kl. 12. i Sankt 

Knudssalen ved Odense Domkirke. Der vil være offentlig adgang, og pressen inviteres.  

 

Hvis der kommer en anden valgrunde, giver valgbestyrelsen forud for anden valgrunde begge 

bispekandidater mulighed for at skrive max 5000 anslag inkl. mellemrum i formatet "Ordet er 

frit" på Fyens Stifts hjemmeside. I indlægget må kandidaterne ikke indsætte eksterne links til 

eller citere fra anbefalinger, læserbreve og lignende. 

 

Under afstemningsperioden vil Marianne Holst Hyrlov løbende lægge stemmeprocent ud på  

Fyens Stift hjemmeside. 
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6. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger 

 

Sanne Fonnesbæk takkede for et godt møde, som sluttede kl. 12.05. 

 

 

Odense, den 3. januar 2023 / Malene Christensen 
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