Vestervang Sogn (sognenr. 7439), Helsingør Domprovsti

Valgforsamlingen den 15. september 2020, kl. 20:00

Valglisten
Optagelse på valglisten til brug for valgforsamlingen
Medlemmer af folkekirken, som har bopæl i Vestervang menighedsrådskreds, og
som på dagen for valgforsamlingen den 15. september 2020 opfylder betingelserne
for at have valgret.
Sognebåndsløsere og andre vælgere, der senest tirsdag den 1. september 2020 kl.
16:00 er registeret i Den Elektroniske Kirkebog med valgret i menighedsrådskredsen.
De pågældende optages ikke på valglisten i bopælssognet.
På valglisten optages de vælgere, der senest tirsdag den 1. september 2020 er flyttet
til menighedsrådskredsen, og som senest på dette tidspunkt har anmeldt flytning til
Helsingør kommune.
Sognebåndsløsere og andre vælgere, hvis flytning af valgretten først registreres efter
den 1. september 2020 kl. 16:00, optages ikke på valglisten i det valgte sogn og vil
derfor ikke kunne deltage i valgforsamlingen 2020 med valgret og valgbarhed.
Valgbestyrelsen i bopælssognet skal manuelt sørge for, at de pågældende slettes af
valglisten i bopælssognet.

Antal medlemmer af menighedsrådet for Vestervang sogn
Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år.
Det er antallet af folkekirkemedlemmer i sognet der afgør, hvor mange medlemmer
menighedsrådet skal have.
Antallet udgør 5 for de første 1000 folkekirkemedlemmer og yderligere 1 medlem
for hvert påbegyndt tusinde, men et menighedsråd kan højst have 15 medlemmer.
Pr. 1. januar 2020 var der 7.362 folkekirkemedlemmer i Vestervang Sogn:
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0 – 1.000
1.001 – 2.000
2.001 – 3.000
3.001 – 4.000
4.001 – 5.000
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I alt

5
1
1
1
1
1
1
1
12 medlemmer

Valgforsamling
• Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor
menighedsrådets medlemmer vælges.
• Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden.
• På dette møde opstilles kandidater.
Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres
en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
• Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg
ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Valgforsamlingens forløb
• Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig. Det er kun medlemmer af
folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale-og stemmeret på
valgforsamlingen.
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• Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden:
0. Velkomst ved valgbestyrelsen.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
3. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
4. Kandidaternes egen præsentation.
5. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
6. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
7. Skriftlig og hemmelig afstemning.
8. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
9. Valg af suppleanter efter samme procedure.
10. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om
muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
11. Eventuelt.

Kontrol af valgbarhed og samtykke fra kandidater
• De opstillede kandidater skal være optaget på valglisten.
• Kandidaterne skal i forbindelse med kontrollen afgive skriftlig samtykke i
opstillingen. (kandidater underskriver en forudfyldt blanket, som udskrives fra
Valgsystemets elektroniske valgliste eller ved, at kandidaterne udfylder og
underskriver tilsvarende tomme blanketter.
Samtykke kan foreligge i form af en fuldmagt fra den pågældende kandidat,
Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.
• Præster ansat i folkekirken og kirkefunktionærer, som har et
ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end en måned, og hvis
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer pr. uge, er ikke
valgbare i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested.

Valgbestyrelsen orienterer om afstemningsreglerne
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• Afstemningen er skriftlig og hemmelig.
• 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.
o Eksempel 1: Menighedsrådet har 8 valgte medlemmer. Hver
stemmeberettiget kan stemme på 8 x ½ = 4 kandidater
o Eksempel 2: Menighedsrådet har 11 valgte medlemmer. Hver
stemmeberettiget kan stemme på 11 x ½ = 5,5 = 6 kandidater.
• Menighedsrådet i Vestervang Sogn omfatter 12 medlemmer, og en
stemmeberettiget kan derfor vælge op til 6 kandidater.
• Hver stemmeberettiget kan ikke afgive mere end 1 stemme på hver kandidat.
• Der kan afgives blanke stemmer.

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.

Optælling af stemmer
Det er valgbestyrelsen, der indsamler og tæller stemmerne.
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Hvis der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, tager valgbestyrelsen stilling til,
om stemmesedlen skal anses for ugyldig eller ej.
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.

Eventuelt anden afstemningsrunde
Hvis 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 suppleanter
Efter valg af menighedsrådet foretages der opstilling og afstemning om suppleanter
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
suppleanter.

Ekstraordinær valgforsamling
Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen, skal der afholdes en
ekstraordinær valgforsamling.
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Valgbestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære valgforsamling senest en uge
efter den ordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020.
En ekstraordinær valgforsamling skal afholdes tirsdag den 6. oktober 2020.
På den ekstraordinære valgforsamling, som afvikles på samme måde som den
ordinære valgforsamling, foretages der alene udfyldningsvalg. Der stemmes således
kun om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.
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