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FYENS STIFT 
KLINGENBERG 2 
5000 ODENSE C 

 

 Den 1, november 2022 

 Akt nr.:  

  / MCC 

 

Referat 2. valgbestyrelsesmøde ved Bispevalget i Fyens Stift 2023, 

tirsdag den 1. november 2022, kl 12.30 hos Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C 

 

Deltagere: 

Bjarne Larsen 

Vibeke Busse Andersen 

Per Høegh 

Svend Aage Jensen 

 

Fra Fyens Stiftsadministration: 

Chefkonsulent Sanne Fonnesbæk 

Presse- og kommunikationsmedarb. Marianne Holst Hyrlov 

Stiftsfuldmægtig Signe Lehman Platz 

Administrativ medarb. Malene Christensen (referent) 

 

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

 

Chefkonsulent Sanne Fonnesbæk bød velkommen til 2. møde i valgbestyrelsen.  

 

Chefkonsulenten informerede om, at stiftsadministrationen har modtaget en anmodning fra Per  

Høegh, om fritagelse for deltagelse i valgbestyrelsen arbejde i en periode, grundet personlige årsa-

ger. Valgbestyrelsen godkendte Per Høegh’s anmodning, derfor indtræder 1. suppleant Svend Aage 

Jensen i valgbestyrelsen og 2. suppleant Jesper Fabricius inviteres til fremtidige valgbestyrelsesmø-

der. 

 

Herefter gav chefkonsulenten en kort beskrivelse af punkterne på dagsorden.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Forelæggelse af det godkendte referat fra 1. møde den 21. september 2022. 

Referat godkendt. 

 

3. Drøftelse og evt. vedtagelse af et yderligere valgsted 

Stiftadministration foreslog for valgbestyrelsen, at der oprettes et yderligere valgsted under 

valgafviklingen ved provstikontoret i Svendborg. Herved har stemmeberettigede fra øerne og 

den sydlige del af Fyn mulighed for hjælp til afstemning, som der ligeledes er mulighed for på 

Fyens Stift.  

Valgbestyrelsen vedtog, at der oprettes et ekstra valgsted ved provstikontoret i Svendborg, 1 

gang om ugen i valgperioden.  
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4. Status, gennemgang og godkendelse af valgliste incl. Valgmenigheder 

Valglister som skal være udarbejdet senest ved udløb af fristen for kandidatanmeldelse, jf. be-

kendtgørelsens § 7, stk. 1, er udarbejdet og fremlagt for valgbestyrelsen til godkendelse. 
 

Valglisterne er udarbejdet på grundlag af oplysninger, som stiftsadministrationen har indhentet fra for-

mændene for stiftets menighedsråd, formændene for bestyrelserne for stifts valgmenigheder og biskop-

pen (for så vidt angår præster, som har stemmeret uden at være medlem af et menighedsråd). 

 

I arbejdet med etablering af valglisten har stiftet fra Kirkenettets Informationssystem (KIS) dannet lister, 

som er benyttet i denne forbindelse. 

 

Valgbestyrelsen har godkendt og låst den udarbejde valgliste. 

 

Fyens Valgmenighed har meddelt, at de ikke har brug for at deltage i bispevalget. Valgbestyrelsen opfor-

drede stiftsadministration til at kontakte Fyens Valgmenighed med ønsket om en accept fra den samlede 

valgmenighed, at de ikke ønsker at afgive stemme ved bispevalget. 

 

5. Afklaring af stillererklæringer og håndtering af evt. mangler ved stillererklæringer. 

Chefkonsulenten orienterede om, at Stiftsadministrationen har indhentet erfaringer fra Roskilde 

Stift omkring arbejdet med validering og de dertilhørende stillererklæringer. Her valgte man, at 

hvis kandidaten havde de påkrævede 75 stillere, så blev den/de stillererklæringer der måtte være 

behæftet med en mangel, taget ud. På denne måde undgik man processen med afhjælpning. 

 

Valgbestyrelsen havde en drøftelse heraf, og besluttede, at kandidaterne skal have mulighed for 

at berettige den/de stillererklæringer, der måtte være behæftet med en mangel. 

 

Stiftadministrationen har udarbejdet et informationsbrev til kandidaterne ved bispevalget i Fy-

ens Stift, indeholdende afklaring vedrørende stillererklæringer og underskrifter. Ligeledes tilby-

des kandidaterne, til bispevalget, om fotografering af professionel fotograf den 22. november 

2022. Valgbestyrelsen godkendte det udarbejdede informationsbrev. 

 

Stiftsadministration har modtaget en forespørgsel, om stillerlister skal afleveres til valgbestyrel-

sen eller ved stiftsadministrationen. Valgbestyrelsen besluttede at stillerlister kan afleveres til 

Stiftsadministrationen. 

 

6. Drøftelse og beslutning om offentliggørelse af stillerliste på stiftes hjemmeside. 

Valgbestyrelsen besluttede at offentliggørelsen af stillerlister skal indeholde 3 kolonner. 1.ko-

lonne med et fortløbende nummer, 2. kolonne med navne i alfabetiske orden efter fornavn samt 

3. kolonne med Valgmenighed/Menighedsråd/Pastorat 

 

7. Drøftelse og beslutning vedr. valgets afvikling (fx. alfabetisk rækkefølge, valgkort, præ-

sentation af de skærmbilleder som vælger/når man trykker på linket) 

Valgbestyrelsen besluttede, at kandidaterne i valgsystemet skal præsenteres i alfabetisk række-

følge efter efternavn. 

Præsentationen af skærmbilleder som vælger får, når der trykkes på linket via valgkortet, blev 

godkendt af valgbestyrelsen. 
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8. Valgbestyrelsens kommunikation vedr. afvikling af bispevalget – fortsat drøftelse af admi-

nistrations kommunikationsanbefalinger fra 1. møde. 

Presse- og kommunikationsmedarb. Marianne Holst Hyrlov informerede om, at når vi har mod-

taget alle kandidaterne skal dette offentliggøres via en pressemeddelelse og annonceres i et me-

die. Valgbestyrelsen fortrækker, at det der annonceres i de lokale medier. Til næste møde laves 

der et forsalg på annoncens indhold samt udkast til brev, der skal udsendes til præster, provstier 

m.m. 

 

9. Præsentation af udkast til valgkort/brev med link til de stemmeberettigede. 

Valgbestyrelsen godkendte de fremlagte valgkort/brev. 

 

10. Valgtilforordnede – endelig godkendelse af konkrete medarbejdere til opgaven. 

Stiftsadministationen foreslog følgende medarbejdere som valgtilforordnede: 

- Judith Lange 

- Signe Lehman Platz 

- Sanne Fonnesbæk 

- Malene Christensen 

Valgbestyrelsen godkendte de foreslåede medarbejdere. 

 

11.  Opdateret tidsplan og mødeoversigt. 

Valgbestyrelsen havde ingen bemærkninger til tidsplan og mødeoversigt. 

. 

12. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
 

 

Chefkonsulenten takkede for et godt møde, som sluttede kl. 14.33. 

 

 

Odense, den 1. november 2022 / Malene Christensen 
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