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VALGRET og VALGBARHED
Valgbarhed => at man kan stille op som kandidat til menighedsrådsvalget.
Valgret => at man kan stemme til menighedsrådsvalget.
Kriterier for valgret:
 Medlem af folkekirken
 Bopæl i sognet eller have valgt at flytte sine parlamentariske rettigheder til
sognet (løst sognebånd).
 Fyldt 18 år.
 Have dansk indfødsret eller har haft bopæl i riget uafbrudt i et år forud for
valgdagen.
Kriterier for valgbarhed:
 Enhver, der har valgret – med få undtagelser
• Præster, der er ansat i folkekirken er ikke valgbare.
• Kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken/kirkegården der har et
ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end en måned og hvis
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, er ikke valgbare i det
sogn, hvor de har tjenestested.
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AFSTEMNING
 Forslag til kandidater.
 Der er IKKE krav om stillere, for at en person kan opstille som kandidat på valgforsamlingen.
 Afstemningen er skriftlig og hemmelig.
 Hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 kandidater.
 Man kan ikke afgive mere end en stemme på hver kandidat.
 Der kan afgives blanke stemmer.
 Som udgangspunkt udøves valgretten ved personlig møde, men det er muligt at stemme ved
fuldmagt, når det kan dokumenteres, at vælgere på grund af lovlig forfald er forhindret i at
deltage.

3/7

OPTÆLLING AF STEMMER
 Den kandidat, der har fået flest stemmer, er først valgt.
 Den med næstflest er derefter valgt.
 Osv. indtil menighedsrådet er fuldtalligt.
 En kandidat skal have mindst en stemme for at kunne erklæres som valgt.
 Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
 Hvis der ikke afgives stemmer på tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et
fuldtalligt menighedsråd, gennemføres endnu en afstemningsrunde.
 De kandidater der blev valgt ved første afstemningsrunde er valgt til
menighedsrådet.
 Hvis anden runde ikke fører til et fuldtalligt menighedsråd indkalder
valgbestyrelsen til en ekstraordinær valgforsamling
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VALG AF STEDFORTRÆDERE
 Efter valg af kandidater til menighedsrådet, vælges stedfortrædere.
 Stedfortrædere vælges efter samme måde som kandidaterne.
 Der kan både stemmes på de personer, der ikke er valgt ind i menighedsrådet og
på personer, der kun ønsker at være stedfortrædere.
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OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET
 Offentliggørelsen skal bl.a. indeholde en orientering om muligheden for at udløse
afstemningsvalg.
 Der kan indgives en kandidatliste dagen efter valgforsamlingen fra kl. 00.01 og
senest 4 uger efter dvs. senest d. 13. oktober 2020 kl. 23.59.
 Stemmesedlen består af de 8 kandidater og 2 stedfortrædere efterfølgende de nye
kandidater.
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AFSTEMNINGSVALG
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