
Afstemning

Valgbestyrelsen orienterer om afstemningsreglerne:

1. Afstemningen er skriftlig og hemmelig.
2. Hver stemmeberettiget kan stemme på op til det antal kandidater, der svarer til 

halvdelen af pladserne i menighedsrådet. Skal der vælges et ulige antal 
menighedsrådsmedlemmer, rundes resultatet op. 

3. Hver stemmeberettiget kan ikke afgive mere end 1 stemme på hver kandidat.
4. Der kan afgives blanke stemmer.

Valgbestyrelsen skal sørge for stemmesedler af uigennemsigtigt papir og med et særkende. 
Stemmesedlerne uddeles sammen med skriveredskaber af valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen 
skal sikre, at der foreligger forskellige stemmesedler til valg af kandidater og valg af 
stedfortrædere samt til en eventuel yderligere afstemningsrunde. 

Valgbestyrelsen skal sikre, at der ydes den fornødne hjælp til personer, der har behov for 
hjælp til afstemning. 

Eksempler på hvor mange stemmer en stemmeberettiget har: 

Eksempel 1: Menighedsrådet har 8 valgte medlemmer. Hver stemmeberettiget kan stemme på 
8 x ½ = 4 kandidater

Eksempel 2: Menighedsrådet har 11 valgte medlemmer. Hver stemmeberettiget kan stemme 
på 11 x ½ = 5,5 = 6 kandidater. 

Stemmeafgivelse og mulighed for at stemme ved fuldmagt

Valgret udøves ved personligt fremmøde på valgforsamlingen. 

Det er dog muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt, når det kan dokumenteres, at vælgeren på 
grund af lovligt forfald er forhindret i at deltage i valgforsamlingen. Lovligt forfald foreligger, 
når en vælger er indlagt på sygehus, indsat i fængsel eller bor på plejehjem, beskyttet bolig, 
boformer for voksne med handicap og almene ældreboliger som nævnt i §26 i lov om valg til 
menighedsråd.

Valgbestyrelsen beslutter på valgforsamlingen, om betingelserne for at stemme med fuldmagt 
er opfyldt. Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket og 
afleveres til valgbestyrelsen. 

Valgbestyrelsen udleverer stemmemateriale til den vælger, der skal udøve stemmeretten for 
fuldmagtsgiver. 



Optælling af stemmer

Det er valgbestyrelsen, der indsamler og tæller stemmerne. 

Hvis der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, tager valgbestyrelsen stilling til, om 
stemmesedlen skal anses for ugyldig eller ej. En stemmeseddel er ugyldig: 

1. når der på grund af stemmesedlens udseende er grund til at antage, at den ikke er 
udleveret og udfyldt på valgstedet,

2. når det ikke med sikkerhed fremgår, på hvilke(n) kandidat(er) vælgeren har villet 
stemme,

3. når der på stemmesedlen er skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, f.eks. 
forskellige skriftfarver, der giver stemmesedlen et særpræg, eller

4. når stemmesedlen er revet itu. 

Den kandidat, der har fået det største antal stemmer, er først valgt og dernæst den, der har 
næstflest stemmer og så fremdeles i den rækkefølge, antallet af stemmer berettiger til, indtil 
der er valgt et fuldtalligt menighedsråd

En kandidat skal have fået mindst én stemme for at kunne erklæres som valgt. Ved 
stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Evt. anden afstemningsrunde

Såfremt der ikke i første afstemningsrunde afgives stemmer på tilstrækkeligt mange 
kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd, er de kandidater, der blev valgt ved første 
afstemningsrunde, valgt til menighedsrådet, og der gennemføres endnu en afstemningsrunde 
efter samme model mellem de øvrige kandidater.

Hvis der fortsat ikke vælges tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et fuldtalligt 
menighedsråd, eller hvis der ikke er opstillet tilstrækkeligt mange kandidater, indkaldes til en 
ekstraordinær valgforsamling.

Afstemning om stedfortrædere

Efter valg af menighedsrådet foretages der opstilling og afstemning om stedfortrædere på 
samme måde som beskrevet ovenfor. Der kan både stemmes på de personer, der ikke blev 
valgt til menighedsrådet, og på personer, der blot ønsker at opstille som stedfortrædere. 


