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/IDN 

Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

 

Beslutningsreferat fra valgbestyrelsesmøde (2. valgbestyrelsesmøde) den 1. marts 2022, kl. 

10:00 i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Deltagere:  

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

Suppleanter – Sonja Andersen og Per Ove Jensen  

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

 

Fraværende:  

Hanne Hummelshøj (suppleant)  

Helle Saxil Andersen (stiftskontorchef)  

 

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

 

Kirsten Vej Petersen bød velkommen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra 1. møde den 10. februar 2022 

Referatet blev godkendt med nogle få rettelser og underskrevet. 

 

3. Kort orientering fra stiftsadministrationen samt udpegning af 4 valgtilforordnede og drøftelse 

og evt. vedtagelse af et yderligere valgsted  

Stiftskontoret orienterede.  

Valgbestyrelsen udpegede følgende medarbejdere ved stiftsadministrationen som 

valgtilforordnede:  

Henrik Bo Nielsen, Gurli Hinrup, Signe Hülz og Grethe S. Lassen.  

 

Stiftskontoret orienterede om muligheden for at få et afstemningslokale stillet til rådighed på 2 

udvalgte provstikontorer – 2 dage om ugen i tidsrummet 10 – 14, nærmere bestemt tirsdag og 

torsdag i ugen 17 og 18 samt tirsdag den 10. maj 2022. Valgbestyrelsen drøftede eventuelt 

supplerende valgsted/er i stiftet, hvor personer, der er fritaget for digital post, kan afgive deres 

stemme elektronisk.  

 

Valgbestyrelsen vedtog, at der skal være mulighed for at stemme på provstikontoret i Holbæk 

Provsti (Hellestrupvej 38, 4390 Vipperød) tirsdag i uge 17, tirsdag i uge 18 og tirsdag i uge 19 

i tidsrummet kl. 10-14. Der kan stemmes på stiftskontoret mandag-torsdag kl. 8-15:30, fredag 

kl. 8-15:00 og torsdag den 5. maj 2022 fra kl. 8-18.  

 

4. Afklaring vedr. stillingerklæringer og håndtering af mangler ved stillererklæringer  

Valgbestyrelsen drøftede og vedtog stiftskontorets forslag: 

 

• Der indscannes en stillererklæring med alle oplysninger og underskrift, som fremsendes elektronisk 

til den listeansvarlige – kan godkendes  



• Der afleveres/sendes med post til den listeansvarlige en stillererklæring som papirblanket, med alle 

oplysninger og underskrift – kan godkendes  

• Der afleveres/sendes med post en stillererklæring som papirblanket med alle oplysninger, dog uden 

underskrift. Underskriften indscannes og eftersendes elektronisk til den listeansvarlige – kan ikke 

godkendes  

• Der bruges et fuldt elektronisk system via en hjemmeside, hvor man ikke kan skrive under – kan 

ikke godkendes  

 
Valgbestyrelsen drøftede om der skulle sendes en meddelelse om stillererklæringer til personer som 

var kendte mht. at kandidatur til bispevalget. Valgbestyrelsen drøftede stiftskontorets udkast til 

meddelelse og bemyndigede stiftskontoret til at udfærdige bemeldte meddelelse, idet vigtigheden 

af underskrift på stilleerklæringen skal gentages. Valgbestyrelsen vedtog, at meddelelsen sendes 

til følgende personer (oplistet i rækkefølge efter fornavn): Anna Helleberg Kluge, Per Vibskov, 

Rasmus Nøjgaard og Ulla Thorbjørn Hansen (som var kendte på det tidspunkt).  

 

5. Stillingtagen til opfordring af 11. februar 2022 om at undlade at offentliggøre uddrag af 

stillerlister på internettet 

Valgbestyrelsen traf beslutning om, at stillernes navne, medlemskab af 

menighedsråd/valgmenigheder og embedsoplysninger offentliggøres på stiftets hjemmeside, 

idet valgbestyrelsen lagde vægt på offentlighedens interesse i at vide, hvem der er stiller, og at 

der er ret til aktindsigt i disse oplysninger efter offentlighedsloven.  

 

Valgbestyrelsen bemyndigede stiftskontoret til at svare sognepræst Gunder Chr. Gundersen på 

dennes henvendelse.  

 

6. Kommunikation, herunder stillingtagen til hvorvidt valgbestyrelsens formands e-mailadresse 

skal være offentlig 

Valgbestyrelsen traf beslutning om, at reale hensyn talte imod, at valgbestyrelsens formands e-

mailadresse offentliggøres. Al korrespondance skal ske til stiftskontoret adresse 

(kmros@km.dk) 

 

Nærmere drøftelse af valgbestyrelsens kommunikation vedrørende afvikling af bispevalget 

udskydes til mødet den 15. marts 2022. Valgbestyrelsen kvitterede for modtagelsen af 

kommunikationskonsulent Sidsel Drengsgaards oplæg, omdelt på 1. valgbestyrelsesmøde, og 

vedtog, at hun deltager i drøftelsen den 15. marts 2022.  

 

7. Eventuelt  

• Enkelte rettelser vedr. mødetidspunkter i tidsplanen, jf. jf. møde med FIT: tirsdag den 

19. april 2022 starter kl. 11, onsdag den 11. maj 2022 starter kl. 10 og mødet den 15. 

juni 2022 kl. 10. 

22. marts 2022 ændres til kl. 17, da der kan forudses et stort arbejde med at validere 

stillere.  

 Opdateret tidsplan sendes til valgbestyrelsen.  

 

Bodil Therkelsen melder forfald til mødet den 15. marts 2022. Per Ove Jensen har som 1. 

suppleant tilkendegivet at kunne deltage.  

 

Claus Carmel melder forfald til mødet den 22. marts 2022. Per Ove Jensen har som 1. suppleant 

tilkendegivet at kunne deltage. 

 

 



 

 

 

 

Sonja Andersen: forlod mødet kl. 11:51 

 

Mødet sluttede kl. 11:53 

 

 

 

 


