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Bekendtgørelse af omvalg til provstiudvalget i Sønderborg provsti og valg af 
menighedsrepræsentant til stiftsrådet i Haderslev Stift.

Efter bemyndigelse i Kirkeministeriet skal jeg hermed bekendtgøre omvalg til provstiudvalget i 
Sønderborg provsti og valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet i Haderslev Stift.

Omvalget gælder fra 1. juni 2018, og funktionsperioden for det nyvalgte provstiudvalg bliver 
således 3 år og 5 måneder.

Omvalget foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 770 af 19/6 2017, 
bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd, men efter følgende fastlagte 
tidsplan:

Valget af lægmedlemmer og valget af en præsterepræsentant til provstiudvalg 
foregår med kandidatlister. Det samme er tilfældet for valg af 
menighedsrepræsentant til stiftsrådet
Vigtige frister ved omvalget til provstiudvalg: 

a) I perioden 19. februar til 11. marts 2018 afholdes et offentligt orienterende møde. På mødet skal antallet af 
valgte medlemmer af provstiudvalget fastsættes, ligesom der skal vælges en valgbestyrelse. 

b) Sidste frist for indlevering af kandidatlister til formanden for valgbestyrelsen er 19. marts 2018 kl. 19.00. 

c) Valgbestyrelsen skal senest 21. mart 2018 underrette listens kontaktperson om eventuelle mangler. 

d) Afhjælpning af mangler kan ske indtil 26. marts 2018 kl. 19.00. Denne dato er også seneste frist for 
anmeldelse af listeforbund ved valget til provstiudvalg.  

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (Afstemningsvalg aflyses): 
Hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af læge medlemmer, aflyser valgbestyrelsen afstemningen 
om valg af læge medlemmer. Tilsvarende gælder, hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af 
præsterepræsentant. 
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Valgbestyrelsen orienterer de valgte kandidater og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for 
indgivelse af klage over valget. 

Valgbestyrelsen underretter de valgte kandidater om, at de senest den 14. maj 2018 kan indlevere en særlig 
stedfortræderliste. 

Aflysningen og valgets resultat indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol. Valgbestyrelsen sørger for, at 
stiftsadministrationen modtager en udskrift af beslutningsprotokollen. 

Valgbestyrelsen skal senest 1. maj 2018 offentliggøre valgresultatet. 

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 1. maj 2018. Hvis der ikke er indgivet 
klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (Afstemningsvalg 
gennemføres): 
Valgbestyrelsen sørger for udarbejdelse af stemmemateriale. 

9. april 2018 er sidste frist for, at stemmematerialet er formanden for de enkelte menighedsråd i hænde. 

23. april 2018 kl. 19.00 er sidste frist for, at det udfyldte stemmemateriale er valgbestyrelsen i hænde. 

Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget skal være afsluttet den 24. april 2018. Valgets resultat 
indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til 
stiftsadministrationen. De valgte medlemmer og stedfortrædere underrettes om valgets resultat. 

Valgbestyrelsen skal senest 1. maj 2018 offentliggøre resultatet af afstemningsvalget. 

Eventuelle klager over afstemningsvalget skal være indgivet til biskoppen senest den 1. maj 2018. Hvis der 
ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.  

Spørgsmål om valget kan rettes til:
Stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard tlf. nr. 7352 4593 eller 

på mail til: kmhad@km.dk

Kandidatlister, bekendtgørelse og cirkulære 

Reglerne om valg af medlemmer til provstiudvalg findes i bekendtgørelse nr. 770 af 19 juni 2017 om valg af 
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. 

I § 39, stk. 2, i bekendtgørelsen er der vedrørende opgørelsen af valget som forholdstalsvalg henvist til 
cirkulære nr. 9359 af 19. april 2016 om valg til menighedsråd den 8. november 2016. 

Kandidatliste for valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2017 

Kandidatliste for valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 2017 

 

 

Med venlig hilsen

Biskop Marianne Christiansen
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