
Roskilde Stift                E-mail kmros@km.dk 

Palæet, Stændertorvet 3 A – tlf. 4638 1920   

4000 Roskilde, d. 10. februar 2022 

1 

 

Akt nr.: 1753309 

/IDN 

 

Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

 

 

Beslutningsreferat vedrørende valgmøde, torsdag den 10. februar 2022, kl. 10.00 i 

Landemodesalen i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Deltagere:  

Følgende repræsentanter fra stiftets provstiudvalg, der er udpeget i medfør af § 1 i Kirkeministeriets 

bekendtgørelse nr. 79 af 19. januar 2022 om bispevalg.  

 

Jacob Westergaard (Roskilde Domprovsti) 

Claus Carmel (Lejre Provsti)     

Kirsten Vej Petersen (Køge Provsti)   

Bodil Therkelsen (Kalundborg Provsti)  

Per Ove Jensen (Holbæk Provsti)      

Henrik Danielsen (Odsherred Provsti) – afbud på dagen     

Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø)   

Verner Lindberg (Slagelse Provsti)    

Birgit Bentsen Petersen (Tryggevælde Provsti)     

Jan Kure Kinnberg (Næstved Provsti) 

Sonja Andersen (Stege-Vordingborg Provsti)  

Hanne Hummelshøj (Greve-Solrød Provsti)  

 

Fra Roskilde Stiftsadministration:  

Chefkonsulent Ida Normann (i stiftskontorchef Helle Saxil Andersens forfald)  

Afdelingsleder Mette Andersen (referent) 

Desuden deltog kontorchef for Helsingør Stiftsadministration, Annette Nordenbæk  

 

1. Velkomst, herunder præsentation  

Stiftsadministrationen v/chefkonsulent Ida Normann bød velkommen til valgmødet. 

Chefkonsulenten foretog præsentationen af deltagere fra stiftsadministrationen og af 

stiftskontorchef Annette Nordenbæk og bad herefter de øvrige mødedeltagere præsentere sig, 

hvilket skete. Chefkonsulenten orienterede om, at stiftsadministrationen er sekretariat for 

valgbestyrelsen.  

  

Chefkonsulenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt i overensstemmelse med § 1, i 

bekendtgørelsen om bispevalg, jf. brev herfra af 25. januar 2022 med bilag til formændene for 

stiftets provstiudvalg.  

 

Chefkonsulenten ledede herefter mødet, jf. § 2, i bekendtgørelsen om bispevalg.  

 

2. Orientering om reglerne for valg til valgbestyrelse  

Mødelederen orienterede om reglerne for valg af valgbestyrelse. Der skal vælges en valgbestyrelse, 

som består af 3 medlemmer. Derudover skal der vælges 3 ikke-personlige suppleanter. Valget sker 

ved flertalsvalg og i tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvem der vælges.  



3. Fastlæggelse af valghandlingens forløb 

Mødelederen orienterede om, at først vil valget af valgbestyrelse finde sted. Herefter vil valget af 

suppleanter finde sted. Valghandlingen vil forløbe således, at man kan bringe sig selv i forslag, jf. 

dagsordenens pkt. 4. Mødelederen oplyste, at repræsentanterne kunne bringe ikke-tilstedeværende 

provstiudvalgsmedlemmer i forslag som kandidat til valgbestyrelsen. 

 

Valget gennemføres ved en hemmelig afstemning, og man skal skrive 3 navne på den udleverede 

stemmeseddel. De tre, der får flest stemmer, vælges til valgbestyrelsen. Dette gøres både ved valg 

til valgbestyrelse og valg af suppleanter.  

 

4. Eventuelle kandidatforslag til valgbestyrelsen  

Mødelederen spurgte, om der var nogen, som ønskede at stille sig til rådighed for valgbestyrelsen.  

 

Repræsentanterne opstillede 3 kandidater, der erklærede sig/havde erklæret sig villig til at modtage 

valg, og de opstillede kandidater gav en præsentation af sig selv. 

 

Kandidaterne var (hverken alfabetisk eller i prioriteret rækkefølge):  

 

• Bodil Therkelsen 

• Claus Carmel 

• Kirsten Vej Petersen 

 

 

 

5. Valg til valgbestyrelsen, herunder valg af ikke-personlige suppleanter  

Stiftsadministrationen udleverede 11 stemmesedler, og der blev afleveret 11 stemmesedler til 

stiftsadministrationen. Der blev afgivet 28 stemmer (ink. 1 blank) af 33 mulige stemmer. Efter 

stiftsadministrationens optælling af stemmesedler, fordelte stemmerne sig således:  

 

Valgbestyrelsen: 

Bodil Therkelsen fik 8 stemmer. 

Claus Carmel fik 9 stemmer. 

Kirsten Vej Petersen fik 10 stemmer. 

 

 

Valgt som medlem af valgbestyrelsen blev  

1.  Kirsten Vej Petersen 

2.  Claus Carmel 

3.  Bodil Therkelsen                    

Følgende blev foreslået som suppleanter til valgbestyrelsen (hverken alfabetisk eller i prioriteret 

rækkefølge):  

 

Per Ove Jensen  

Sonja Andersen  

Hanne Hummelshøj 

 

Stiftsadministrationen udleverede 11 stemmesedler, og der blev afleveret 11 stemmesedler til 

stiftsadministrationen. Der blev afgivet 29 stemmer af 33 mulige stemmer. Efter 

stiftsadministrationens optælling af stemmesedler, fordelte stemmerne sig således:  



Per Ove Jensen fik 11 stemmer. 

Sonja Andersen fik 10 stemmer. 

Hanne Hummelshøj fik 8 stemmer. 

 

 

Følgende blev valgt som suppleanter til valgbestyrelsen:   

 

1.  Per Ove Jensen 

2.  Sonja Andersen 

3.  Hanne Hummelshøj 

 

6. Eventuelt 

Mødelederen oplyste, at det første møde i valgbestyrelsen afholdes umiddelbart efter dette møde 

med en kort pause imellem. I dette møde deltager alene valgbestyrelsen, og ikke suppleanterne.  

 

Mødelederen takkede for et godt møde, som sluttede kl. 10:45. 

  

 

Roskilde, den 10. februar 2022 / Mette Andersen 

  



 


