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Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

 

Beslutningsreferat fra valgbestyrelsesmøde (1. valgbestyrelsesmøde) torsdag den 10. februar 

2022, kl. 10:45 i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Deltagere 

Kirsten Vej Petersen, Bodil Therkelsen og Claus Carmel.  

Chefkonsulent Ida Normann  

Afdelingsleder Mette Andersen (referent) 

Desuden deltog stiftskontorchef Annette Nordenbæk for Helsingør Stiftsadministration  

 

Der var forfald fra stiftskontorchef Helle Saxil Andersen.  

 

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

 

På vegne af stiftskontorchef Helle Saxil Andersen bød chefkonsulent Ida Normann velkommen til 

det første møde i valgbestyrelsen og foreslog, at det første møde i valgbestyrelsen blev ledet af 

stiftsadministrationen v/Ida Normann. Dette blev vedtaget.  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt, 

 

2. Konstituering af valgbestyrelsen  

Mødelederen anførte, at der skal vælges en formand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens 

medlemmer i henhold til § 4, i bispevalgbekendtgørelsen.  

 

Kirsten Vej Petersen blev foreslået som formand.  

 

Følgende valgbestyrelsesmedlem valgt som formand for valgbestyrelsen: 

 

• Kirsten Vej Petersen, Køge Provsti 

 

3. Uddeling og gennemgang af materiale 

Mødelederen oplyste, at Kirkeministeriet udarbejder vejledningsmateriale til valgbestyrelsen og 

stiftsadministrationen, men vi har desværre ikke modtaget det endnu. Så snart vi modtager det, 

bliver det sendt til valgbestyrelsen. Mødelederen gennemgik de vigtigste regler i forbindelse med 

bispevalget.   

 

4. Valgliste, herunder fastsættelse af antal stemmeberettigede repræsentanter for 

valgmenigheder i stiftet  

Mødelederen oplyste, at stiftsadministrationen har påbegyndt processen med etablering af valglisten 

med de stemmeberettigede til bispevalget. Stiftets menighedsråd er tilskrevet vedr. kontrol af valgte 

medlemmer af menighedsrådene den 4. februar 2022 (DAP og e-post) og valgmenigheder er 

tilskrevet den 31. januar 2022 (e-post).  

 



Valglisten skal være udarbejdet senest ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelse i henhold til 

bispevalgbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Det betyder, at valglisten skal foreligge senest den 22. marts 

2022 kl. 15.00.  

 

Stiftsadministrationen vil foreslå en frist, der ligger en uge tidligere end dette tidspunkt, jf. under 

punkt 5.  

 

I henhold til det stiftskontoret udarbejdede, uddelte notat med de fra valgmenighedsbestyrelserne 

indhentede oplysninger om antallet med medlemmer af valgmenighederne, fastsatte valgbestyrelsen 

følgende:  

 

Havrebjerg Valgmenighed …………………………  5 

Høve Valgmenighed ……………………………….  5  

Osted Valgmenighed ………………………………  5  

Stevns Valgmenighed ……………………………...  5  

Ubberup Valgmenighed ……………………………  5  

Vallekilde Valgmenighed ………………………….  5 

Vestsjællands Valgmenighed ………………………  5 

 

Valgbestyrelsen godkendte det af sekretariatet udarbejdede brev til valgmenighedsbestyrelsen 

desangående, dog med en enkelt tilføjelse fsv. angik Osted Valgmenighed, som får besked vedr. 

valgmenighedspræstens medhjælper– medhjælperen, der er stadfæstet, har ikke selvstændig stemme 

og kan alene få lov til at stemme som medlem af valgmenigheden.  

 

5. Tidsplan 

Ud over de af Kirkeministeriet udmeldte frister i forbindelse med ministeriets udskrivning af 

bispevalget skal der fastsættes en række andre frister, og Kirkeministeriet har udarbejdet en tidsplan 

som fastlægger nogle af disse tidspunkter.  

 

Det omdelte forslag til tidsplan vedtoges.  

 

Stiftets forslag af 8. februar 2022 til mødedatoer for valgbestyrelsen blev gennemgået og 

godkendt. 

 

6. Drøftelse og beslutning vedrørende henvendelse af 29. januar 2022 med bilag fra 

arbejdsgruppen for distriktsforeningerne i stiftet (v. Bodil Therkelsen) om annoncering 

af fælles valgmøder/stormøder på Roskilde Stifts hjemmeside  

Valgbestyrelsen vedtog, at der alene annonceres tidspunkter for valgmøder i stiftet, hvor samtlige 

kandidater er til stede. Arrangør (distriksforeningerne) skal også oplyses.  

 

Valgbestyrelsen bemyndigede stiftskontoret til at svare på henvendelsen.  

 

7. Orientering om økonomi  

Mødelederen orienterede i grove træk om de udgifter, der er i forbindelse med valget og oplyste, 

at udgifterne søges dækkes ved en tillægsbevilling.  

 

Der ydes kørselsgodtgørelse (lav takst) til møderne i valgbestyrelsen. Der er ikke hjemmel til 

ydelse af diæter.  

 

8. Suppleanters deltagelse i valgbestyrelsesmøderne 



Mødelederen orienterede om, at suppleanter ikke har krav på at deltage i valgbestyrelsens møder og 

orienterede om forskellig praksis fra Helsingør og Aalborg Stifter ved de 2 foregående bispevalg. 

Det er op til valgbestyrelsens afgørelse, om der er reale hensyn, som taler for, at suppleanterne 

deltager i valgbestyrelsens møder.   

 

Valgbestyrelsen besluttede, at suppleanterne inviteres til at deltage i fremtidige 

valgbestyrelsesmøder, hvis de har mulighed for det, da det er nyttigt og gavnligt for valgbestyrelsens 

videre arbejde vedr. afvikling af bispevalget. 
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9. Eventuelt  

• Kirsten Vej Petersen er tryg ved stiftsadministrationens arbejde og ser frem til arbejdet i 

valgbestyrelsen. 

• Bodil Therkelsen spurgte til offentliggørelse af afslutningen på 2. valgrunde – det sker på 

hjemmesiden, jf. beslutningen om vedtagelse af tidsplanen. 

 

Drøftelse om der skal være offentlighed mht. referaterne – det besluttede valgbestyrelsen at der 

skal være, så referater bliver lagt på hjemmesiden, når de er godkendt.  

 

 

  

Mødet sluttede kl. 12.25.  

 

 

Roskilde, den 10. februar 2022 - Mette Andersen  


