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FYENS STIFT 
KLINGENBERG 2 
5000 ODENSE C 

 

 Den 15. november 2022 

 Akt nr.: 2161831 

  / MCC 

 

 

Referat 3. valgbestyrelsesmøde ved Bispevalget i Fyens Stift 2023, 

tirsdag den 15. november 2022, kl 15.00 hos Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C 

 

Deltagere: 

Bjarne Larsen 

Vibeke Busse Andersen 

Svend Aage Jensen 

Jesper Fabricius (afbud) 

 

Fra Fyens Stiftsadministration: 

Chefkonsulent Sanne Fonnesbæk 

Presse- og kommunikationsmedarb. Marianne Holst Hyrlov (afbud) 

Stiftsfuldmægtig Signe Lehman Platz (afbud) 

Administrativ medarb. Malene Christensen (referent) 

 

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

 

Chefkonsulent Sanne Fonnesbæk bød velkommen til 3. møde i valgbestyrelsen.  

 

Herefter gav chefkonsulenten en kort beskrivelse af punkterne på dagsorden.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

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

Referat godkendt. 

 

3. Valgliste.  

Stiftsadministration har kontaktet Fyens Valgmenighed vedrørende manglende indberetning af 

stemmeberettigede og har nu modtaget deres liste på stemmeberettigede. 

 

4. Validering af indgivne kandidatanmelder 

Sanne Fonnesbæk orienterede om, at stiftsadministrationen har modtaget kandidatanmeldelser 

og at arbejdet med validering af stillererklæringer er påbegyndt. Valideringsarbejdet sker ved 

oprettelse af kandidat og stiller i systemet kaldet KIS (Kirkeministeriets Informations System). 

Valideringsarbejdet består i, at der fra KIS (Kirkeministeriets Informations System) trækkes li-

ster på de indtastede stillere, hvor der tjekkes op på eventuelle fejl. Disse fejl kan være dubletter 

(samme stiller på flere kandidater) eller, stiller der ikke er medlem af menighedsråd. Derudover 

skal stillerlisterne fra kandidaterne tjekkes for korrekte udfyldelse, herunder korrekte informa-

tioner om stiller samt underskrift fra stillere. 

http://www.fyensstift.dk/
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Valgbestyrelsen konstaterede, at der er en formel mangel ved kandidatanmeldelsen, hvilket  

pågældende for mulighed for at berigtige. 

 

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

nistrations kommunikationsanbefalinger fra foregående møder. 

Intet gennemgået 

 

 

 

6. Eventuelt 

Intet gennemgået 

 

 

Chefkonsulenten takkede for et godt møde, som sluttede kl. 17.45. 

 

 

Odense, den 15. november 2022 / Malene Christensen 
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