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Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

 

Referat fra valgbestyrelsesmøde (4. valgbestyrelsesmøde) tirsdag den 22. marts 2022, kl. 17:00 

i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Deltagere:  

Valgbestyrelsen - Kirsten Vej Petersen (fmd.), Bodil Therkelsen og Per Ove Jensen (suppleant)  

Stiftskontoret – chefkonsulent Ida Normann (i Helle Saxil Andersens fravær) og afdelingsleder 

Mette Andersen  

 

Hanne Hummelshøj (suppleant)  

Sonja Andersen (suppleant) 

 

Fraværende:  

Claus Carmel (valgbestyrelsesmedlem)  

Helle Saxil Andersen (stiftskontorchef)  

 

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

 

Kirsten Vej Petersen bød velkommen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra 3. møde den 15. marts 2022.  

Beslutningsreferatet blev godkendt med nogle få rettelser.  

 

3. Godkendelse og låsning af valgliste.  

Mette Andersen foreviste valglisten. Valgbestyrelsen gennemgik valglisten og godkendte den. 

 

Herefter drøftelse vedr. offentliggørelse af valglisten. Valgbestyrelsen besluttede, at uddrag af 

valglisten, i form af navne og hjemsted, bliver offentliggjort på stiftets hjemmeside senest den 

31. marts 2022.  

 

Valgbestyrelsen bemyndigede stiftskontorchef Helle Saxil Andersen/chefkonsulent Ida 

Normann til sammen med formanden f. valgbestyrelsen at træffe afgørelse i sager om optagelse 

på eller slettelse af valglisten, jf. bekendtgørelsens § 12.  

 

Valgbestyrelsen vedtog, at fortegnelse over godkendte stillere (navn og hjemsted) for de 

respektive kandidater bliver lagt på stiftets hjemmeside senest den 31. marts 2022.  

 

4. Validering og evt. godkendelse af modtagne kandidatanmeldelser med stillererklæringer.  

Ida Normann orienterede om indgivne kandidatanmeldelser og indgivne stillererklæringer ved 

anmeldelsesfristens udløb den 22. marts 2022, kl. 15:00.  

 



Valgbestyrelsen konstaterede – efter validering – at alle kandidaterne havde mere end de 

påkrævede 75 stemmeberettigede stillere. Valgbestyrelsen konstaterede, at der er en formel 

mangel ved kandidatanmeldelsen for en kandidat, hvilket den pågældende kandidat får 

mulighed for at berigtige. De øvrige kandidatanmeldelser fandtes gyldige.  

 

Valgbestyrelsen gennemgik, kom med forslag til rettelser og godkendte herefter udkast til breve 

til de respektive kandidater.  

 

5. Kommunikation. 

a) Bekendtgørelsen af kandidaterne.  

Valgbestyrelsen gennemgik og godkendte – efter drøftelse og med enkelte rettelser - 

bekendtgørelsen (udarbejdet på baggrund af Kirkeministeriets udkast). Bekendtgørelsen sendes 

ud til alle menighedsråd, præster, valgmenigheder og valgmenighedspræster i stiftet (e-post og 

DAP). Bekendtgørelsen bliver lagt på stiftets hjemmeside og offentliggøres på Facebook.  

 

b) Pressemeddelelse / nyhed 

Valgbestyrelsen fik fremvist forslag til offentliggørelse af nyhed vedr. indlevering af 

kandidatanmeldelser og godkendte, at det blev offentliggjort den 22. marts 2022.  

 

c) Drøftelse af hvilke medier bekendtgørelsen skal optages i (fortsættelse af drøftelse fra 3. 

møde).  

Valgbestyrelsen vedtog, at bekendtgørelsen i Kristeligt Dagblad optages fysisk udgave og 

digital udgave. Og i Sjællandske Medier optages bekendtgørelsen kun digitalt. 

 

Valgbestyrelsen pålagde stiftskontoret at sørge for, at bekendtgørelsen bliver optaget så hurtigt, 

som det er muligt, under hensyn til valgte mediers redaktionelle frister for optagelse af 

meddelelser, gerne den 1. april 2022, hvis det er muligt. 

 

d) Suppleant Hanne Hummelshøjs henvendelse om optagelse af yderligere oplysninger om 

distriktsforeningernes stormøder på stiftets hjemmeside.   

Valgbestyrelsen besluttede, at det skal fremgå af hjemmesiden, at debatmøderne fortrinsvis er 

for stemmeberettigede, og at der bliver lagt information i form af e-postadresse vedr. tilmelding.  

 

Mette Andersen viste, hvordan oplysningen om stormøderne fremstod på stiftets hjemmeside.  

 

6. Henvendelse fra Ulla Thorbjørn Hansen om præsters stemmeret.  

Stiftskontoret henviste til medsendt e-mail af 18. marts 2022 med stiftskontorets (foreløbige) 

svar af 18. marts 2022 til Ulla Thorbjørn Hansen og stiftskontorets generelle orientering af 18. 

marts 2022 til samtlige ”kandidater”.  

 

Valgbestyrelsen drøftede henvendelsen og bemyndigede stiftskontoret til at udarbejde et svar, 

som formanden herefter får til gennemsyn.  

 

7. Eventuelt. 

Næste møde – den 29. marts 2022 kl. 15:30 (afbud fra Bodil Therkelsen og Sonja Andersen, 

evt. også Hanne Hummelshøj (medmindre Claus Carmel ikke deltager) - handler om 

stillingtagen til berigtigelse af mangler ved kandidatanmeldelse og gyldighed af 

kandidatanmeldelse. Stiftets kommunikationsmedarbejder Sidsel Drengsgaard deltager i mødet.  

 

Efterfølgende møde handler om udarbejdelse af valgkort og beslutninger vedrørende 

valgsystemet.  



 

Mødet sluttede kl. 19:35. 

 

Ref. Mette Andersen  

 


