
Offentliggørelse af resultatet og 
bekendtgørelse om muligheden for 
afstemningsvalg

Offentliggørelse af resultatet

Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte menighedsråd på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen 
orienterer samtidig om muligheden for at udløse et afstemningsvalg.

Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst muligt 
og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020.

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal sikre, at så mange som muligt bliver 
bekendt med, hvem der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt som 
stedfortrædere, og offentliggørelsen skal derfor som minimum ske ved førstkommende 
gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. 
Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske 
udgaver. 

I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. 
september 2020, skal valgbestyrelsen offentliggøre resultatet hurtigst muligt og senest en uge 
efter afholdelse af valgforsamlingen. 

Indberetning af valgforsamlingens resultat

Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets 
beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten 
som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af 
valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.

Se mere om indberetning af valgforsamlingens resultat i kategorien "Efter valget".

Mulighed for at udløse et afstemningsvalg

Valgbestyrelsen skal sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen 
bekendtgøre, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 
2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

Af bekendtgørelsen skal det fremgå, hvor mange medlemmer der skal vælges til 
menighedsrådet, hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten, menighedsrådets 



funktionsperiode, hvor og hvornår kandidatlisten kan afleveres, og at kandidatlisten skal 
udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.

I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. 
september 2020, udløber fristen for at indgive en kandidatliste senest 4 uger efter 
valgforsamlingen, og valgbestyrelsen skal i offentliggørelsen oplyse den præcise dato for, 
hvornår 4 ugers fristen udløber.


