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Referat fra valgbestyrelsesmøde den 19. april 2022 kl. 10:00 (9. møde) i Landemodesalen  

 

Deltagere:  

Valgbestyrelsen (Kirsten Vej Petersen (formand), Claus Carmel og Bodil Therkelsen) 

Valgbestyrelsens suppleanter (Sonja Andersen, Per Ove Jensen og Hanne Hummelshøj) 

Valgtilforordnede – Henrik Bo Nielsen, Signe Hülz, Grethe S. Lassen og Gurli Hinrup (alle 

stiftskontoret)  

Mette Andersen og Ida Normann (stiftskontoret)  

It- og digitaliseringschef Morten Kildevang Jensen, Folkekirkens IT  

Per B. Kristiansen, Folkekirkens IT  

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens IT  

Mark Grønbæk Jensen, Assembly Voting  

Maria Petersen, Assembly Voting  

 

Formanden bød velkommen til mødet.  

 

Dagsorden for mødet  

 

Klargøring og låsning af det foreskrevne elektroniske valgsystem  

Assembly Voting og Folkekirkens IT orienterede om, hvordan det foreskrevne elektroniske 
valgsystem fungerer, herunder hvordan man sikrer, at afstemningen er hemmelig, og at ingen, heller 

ikke de valgtilforordnede, kan se hvilken vælger, der har stemt på en bestemt kandidat.  

Det blev oplyst, at det kun er de fire valgtilforordnede, som kan komme ind i valgsystemet via de særlige, 

krypterede nøgler.  

 

De 4 særligt medbragte pc'er blev sat op med valgsystemet og med hver sin særlige, krypterede nøgle 

til hver valgtilforordnet. Assembly Voting har en nøgle til systemet og FIT har en nøgle til systemet, 

dvs. 6 krypterede nøgler i alt. Mindst 4 nøgler skal være til stede og i brug, når valgsystemet skal åbnes, 

og valget opgøres på optællingsdagen.  

 

Mark Grønbæk Jensen viste valgbestyrelsen valgsystemet og der blev foretaget stikprøver for at 

kontrollere, om stemmeberettigede var at finde i valgsystemet. Valgbestyrelsen traf beslutning om, at 2 

navngivne personer på den låste valgliste ikke skulle have tilsendt valgkort alligevel den 19. april 2022 

(på grund af fortabelse af stemmeret, dødsfald og nyt embede i et andet stift pr. 15. april 2022). 

Endvidere blev det forevist, at stemmeurnerne var tomme.  

 

Efterfølgende blev ”åbningsceremonien” afholdt, og valgsystemet blev låst.  

 

Det blev aftalt, at Assembly Voting sender et link til en ”stemmetæller” på stiftets hjemmeside til FIT 

og stiftskontoret (Mette Andersen og Ida Normann). 

 

 

/Ida Normann (referent)  


