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Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

 

 

 

 

Referat af valgbestyrelsesmøde (8. valgbestyrelsesmøde) tirsdag den 12. april 2022, kl. 10:00 

i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Deltagere:  

Valgbestyrelsen - Kirsten Vej Petersen (fmd.), Claus Carmel og Bodil Therkelsen  

Per Ove Jensen og Sonja Andersen (suppleanter) 

Stiftskontoret – chefkonsulent Ida Normann, afdelingsleder Mette Andersen og 

kommunikationsmedarbejder Sidsel Drengsgaard(Sidsel Drengsgaard deltog under punkterne 1 – 

3.  

 

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

 

Formanden bød velkommen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden.   

Dagsordenen blev godkendt med ændring af punkt 4 til punkt 4b og et nyt punkt 4 a – forslag 

om information til kandidaterne. 

 

2. Godkendelse og låsning af valgliste. 

Valglisten blev fremvist, gennemgået, rettelser blev tjekket og herefter godkendt af 

valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen besluttede at der skal lægges uddrag af listen på hjemmesiden 

med bemærkning, at listen er godkendt og låst den 12. april 2022.  

 

3. Kommunikation.  

a) Orientering om, hvordan livestreamingen af afgørelsen af 1. runde og evt. 2. runde af valget 

kommer til at foregå og stillingtagen til drejebog herfor v/Sidsel Drengsgaard.  

 

Sidsel Drengsgaard orienterede om, at hun har holdt møde med TV-produktionsselskabet 

Friday og gennemgik herefter drejebogen for afvikling af streaming på valgdagen.  

 

Valgbestyrelsen besluttede på baggrund af gennemgangen og efterfølgende drøftelse: 

• at godkende drejebogen, herunder diverse tekstforslag 

• at kandidaterne bliver inviteret til streamingen 

• at det sættes tv / lyd op i opgangen i forbindelse med streamingen 

• at det offentliggøres på hjemmesiden og nyhedsbrev, at der sker live-streaming fra 

afgørelsen af bispevalget 

• forslag til diverse breve blev efter drøftelse godkendt 

 

b) Bekendtgørelse vedr. kontrol og optælling, herunder stillingtagen til tidspunktet for 

bekendtgørelsen og i hvilke medier, bekendtgørelse skal ske.  
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Der henvises til bispevalgbekendtgørelsens 16, stk. 2, og pkt. 5, i Kirkeministeriets vejledning 

af 11. februar 2022 til stiftsadministrationen og valgbestyrelsen om afholdelse af bispevalg i 

Roskilde Stift.  

 

Valgbestyrelsen godkendte – efter drøftelse og enkelte præciseringer – bekendtgørelsen, og at 

den udsendes den 2. maj 2022. Og, at bekendtgørelsen offentliggøres digitalt i Kristeligt 

Dagblad og Sjællandske Medier den 2. maj 2022 – kun én dag.  

 

4. a) Forslag til brev til kandidaterne om rækkefølge på stemmesedlen.  

a) Valgbestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at oplysningerne i stedet skal offentliggøres 

på hjemmesiden snarest muligt. Stiftskontoret taler med Sidsel Drengsgaard om formidlingen.  

 

b) Godkendelse af beslutningsreferat fra 6. og 7. møde, henholdsvis den 4. og 6. april 2022. 

b) Valgbestyrelsen godkendte, efter at have foretaget nogle præciserende rettelser, referatet fra 

6. møde og godkendte ligeledes referatet fra 7. møde, hvor der dog skal tilføjes opklarende 

information fra Assembly Voting vedr. stemmesedlens udseende.  

 

5. Eventuelt.  

Sonja Andersen kan ikke deltage i mødet den 19. april 2022.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12:30 

Ref. Mette Andersen 

 

 

 

Valgbestyrelsen godkendte efterfølgende, at bekendtgørelsen, nævnt i pkt. 3 b, optages i den trykte 

udgave af Kristeligt Dagblad den 2. maj 2022 i stedet for digitalt / ma 


