
XX provstiudvalg 

 

 

Vedr.:  Meddelelse om bispevalg i Fyens Stift  

  

I henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 79. af 19. januar 2022 om bispevalg, skal der snarest muligt, 

efter at ministeren har indkaldt kandidater til bispevalget, afholdes et valgmøde med deltagelse af en 

repræsentant for hvert provstiudvalg. Stiftsadministrationen indbyder hermed en repræsentant for 

XX Provstiudvalg til valgmøde, 

 

onsdag den 21. september, kl. 15.00 

 

På mødet, der ledes af stiftsadministrationen, vælger repræsentanterne 3 medlemmer, der herefter 

udgør valgbestyrelsen i forbindelse med bispevalget i Fyens Stift. Valget sker ved flertalsvalg. I 

tilfælde af stemmelighed afgør lodtrækning udfaldet. Der vælges endvidere 3 suppleanter, der ikke er 

personlige, jf. i det hele § 2 i bekendtgørelse om bispevalg. Stemmeberettigede ved valg af 

valgbestyrelsen er kun de valgte medlemmer af provstiudvalgene, jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelsen. 

 

Provstiudvalget udpeger blandt deres valgte medlemmer en repræsentant til at deltage i mødet. 

 

Valgbar til valgbestyrelsen er ethvert provstiudvalgsmedlem, dvs. såvel valgte medlemmer af 

provstiudvalget som provsten. Er et af provstiudvalgsmedlemmerne opstillet som kandidat til 

bispevalget, vil vedkommende dog ikke kunne indvælges, eller såfremt vedkommende måtte være 

valgt, bevare sit sæde i valgbestyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 3. 

 

Medlemmer af provstiudvalgene, der ikke er til stede på valgmødet, er således også valgbare. 

Opstilling til valgbestyrelsen kan ske ved, at vedkommende forinden valgmødet skriftligt bringer sig 

selv i forslag over for stiftsadministrationen, eller ved at vedkommende bringes i forslag som kandidat 

af en repræsentant under valgmødet.  

 

Stiftsadministrationen ønsker snarest muligt at få oplyst, hvem provstiudvalget peger på som 

repræsentant til valgmødet. 

 

Valgbestyrelsen vælger selv sin formand, og stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen, 

jf. § 4 i bekendtgørelsen. 

 

Opmærksomheden henledes på, at 1. møde i valgbestyrelsen påregnes at blive afholdt i umiddelbar 

forlængelse af valgmødet. 

  

Der medsendes en ikke-udtømmende fortegnelse over valgbestyrelsens opgaver samt en dagsorden 

for valgmødet. 

 

Til orientering vedlægges kopi af bekendtgørelse nr. 79. af 19. januar 2022 om bispevalg, samt kopi 

af lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007 om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning. 

 

Med venlig hilsen 

p.s.v. 

 

Sanne Fonnesbæk 

stedfortræder for stiftskontorchef 


