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FYENS STIFT 
KLINGENBERG 2 
5000 ODENSE C 

 

 Den 27. december 2022 

 Akt nr.: 2218050 

  / MCC 

 

 

Referat 5. valgbestyrelsesmøde ved Bispevalget i Fyens Stift 2023, 

tirsdag den 27. december 2022 kl. 13.00 hos Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C 

 

Deltagere: 

Bjarne Larsen 

Vibeke Busse Andersen 

Svend Aage Jensen 

Jesper Fabricius (afbud) 

 

Fra Fyens Stiftsadministration: 

Fungerende stiftskontorchef Sanne Fonnesbæk 

Stiftsfuldmægtig Signe Lehman Platz   

Administrativ medarb. Malene Christensen (referent) 

 

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

 

Fungerende stiftskontorchef Sanne Fonnesbæk bød velkommen til 5. møde i valgbestyrelsen.  

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Forelæggelse af det godkendte referat fra 4. møde den 22. november 2022. 

Referat godkendt. 

 

3. Valgliste låses 

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

kendtgørelsens § 7, stk. 1 og § 9, er udarbejdet og fremlagt for valgbestyrelsen til godkendelse. 

 

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

fra formændene for stiftets menighedsråd, formændene for bestyrelserne for stifts valgmenighe-

der og biskoppen (for så vidt angår præster, som har stemmeret uden at være medlem af et me-

nighedsråd).  

Valgbestyrelsen besluttede, at præster med kontraktophør den 31. december 2022, slettes fra 

valglisten. 

 

I arbejdet med etablering af valglisten har stiftet fra Kirkenettets Informationssystem (KIS) dan-

net lister, som er benyttet i denne forbindelse. 

 

Valgbestyrelsen har godkendt og låst den udarbejde valgliste. 
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Grundet ferie har stiftsadministration set sig nødsaget til at ændre på medarbejder som valgtil-

forordnede. Stiftsadministrationen foreslog følgende medarbejdere som valgtilforordnede: 

- Dorte M. Andersen 

- Signe Lehman Platz 

- Sanne Fonnesbæk 

- Malene Christensen 

 

Valgbestyrelsen godkendte de foreslåede medarbejdere. 

 
Der vil i første valgrunde være mulighed for afstemning ved Svendborg provsti kontor, på tirs-

dage den 10., 17. og 24. januar 2023 ved tidsbestilling og efter behov. 

 

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

af administrations kommunikationsanbefalinger fra foregående møder. 
 

Valgkort blev præsenteret for valgbestyrelsen og informeret om proceduren i valget. 

 

Valgbestyrelsen besluttede, at der under valghandlingen skal være muligt og følge med i stem-

meprocenter på Fyens Stift hjemmeside under bispevalg 

 

5. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger 

 

Sanne Fonnesbæk takkede for et godt møde, som sluttede kl. 14.26. 

 

 

Odense, den 27. december 2022 / Malene Christensen 
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