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landsforeningens struktur under lup
På et godt og velbesøgt møde i maj diskuterede Lands-
foreningen og formændene for distriktsforeningerne de 
udfordringer, som vi står i som interesseorganisation (se 
årsrapporten s. 10). På mødet kom vi omkring forandrin-
gerne i det kirkelige landskab, de nuværende forskellig-
heder i vores fælles struktur og bestyrelsens drøftelse af 
problemstillingerne. Vi er enige om, at der skal ændrin-
ger til, men hvilke er ikke besluttet. Bestyrelsens mål er 
at fremlægge et forslag til en ændring af den samlede 
struktur og en køreplan for ændringerne på årsmødet 
i 2012. I den forbindelse kan eventuelle ændringer i 
Landsforeningens vedtægter behandles. Ændringer, der 
berører distriktsforeningerne, kan herefter behandles 
på de respektive generalforsamlinger. Midtvejsmødet 
i efteråret 2011 giver Landsforeningen og distriktsfor-
eningernes bestyrelser mulighed for at drøfte eventuelle 
forslag til en samlet ændring af strukturen.  

Forberedelser til menighedsrådsvalget i 2012
Landsforeningen arbejder intenst på at sikre et vellykket 
menighedsrådsvalg i 2012. Men vi tænker også længere 
frem og arbejder allerede nu på, at valget bliver et posi-
tivt afsæt for de kommende års arbejde i rådene og for 
menighedsrådsvalg på længere sigt. Vi arbejder især på 
to fronter: rekruttering af kandidater til menighedsrå-
dene og forsøg med nye valgformer.

Kampagne 2012 - Debatmøder og mediekampagne
I Landsforeningen møder vi ofte bekymringen for, at vi 
ved næste menighedsrådsvalg kommer til at mangle 
kvalificerede kandidater. Vi oplever også en stærkere 
debat end tidligere fra vores medlemmer om menig-
hedsrådsarbejdet, ansvarsområderne og ikke mindst 
den store opgavemængde for de valgte. Derfor har vi 
ambitioner om at styrke rekrutteringsindsatsen, så der 
lokalt forhåbentlig kan tiltrækkes flere kandidater med 
interesse for det kirkelige og organisatoriske arbejde. 
Det vil vi blandt andet gøre igennem debatmøder og en 
stor mediekampagne. Og vi gør det i samarbejde med 
en række kirkelige organisationer. 

Flere kirkelige retninger har tradition for at engagere sig 
i menighedsrådsvalgene. Vi har derfor foreslået en ræk-
ke kirkelige organisationer – Grundtvigsk Forum, Indre 

Mission, Kirkeligt Centrum, Kirkefondet, FDF, KFUM og 
KFUK og KFUM-spejderne – at vi går sammen om en fæl-
les indsats for at styrke det folkelige engagement i fol-
kekirken og interessen for menighedsrådsvalget. Vores 
initiativ er blevet meget positivt modtaget, og i kredsen 
er samarbejdet blevet betegnet som historisk. Kredsen 
er allerede i fuld gang med at planlægge det videre for-
løb, der bl.a. vil indeholde debatmøder rundt i landet om 
folkekirkens betydning. 

Debatmøderne sætter folkekirken og vores engagement 
i kirken på dagsordenen, og debatten skulle gerne brede 
sig i både folkelige og kirkelige kredse. Dermed er vejen 
banet for en efterfølgende mediekampagne, der med 
arbejdstitlen: Bestem kirkens udvikling inviterer til at del-
tage i menighedsrådsarbejdet. Den landsdækkende me-
diekampagne bliver suppleret med materialer, som man 
kan bruge på et lokalt niveau. Landsforeningen har med 
støtte fra de øvrige organisationer søgt blandt andet Fol-
kekirkens Fællesfond om midler til mediekampagnen. 

Forsøg med nye valgformer
Når man taler om valg, regner de fleste vel med, at de 
skal stemme. Men virkeligheden for menighedsrådsvalg 
er, at afstemning er undtagelsen. Til seneste menigheds-
rådsvalg var der kun afstemning i 7 % af sognene. Det 
betyder, at den nuværende kommunale model, hvor de 
stemmeberettigede skal til stemmeurnerne, måske ikke 
længere er den mest hensigtsmæssige valgform til me-
nighedsrådsvalget. Det er derfor interessant at se på 
alternative valgformer. Landsforeningen har foreslået 
Kirkeministeriet at åbne op for forsøg med to andre 
valgformer i forbindelse med det kommende valg: valg-
forsamling og urafstemning. Vi lægger op til, at interesse-
rede menighedsråd selv søger om at deltage i forsøgene, 
som skal give os erfaringer med alternativer til den nu-
værende valgform. Kirkeministeriet har endnu ikke taget 
stilling til, om det vil give dispensation til forsøgene. 

1. Valgforsamling
Landsforeningen har udviklet en valgmodel, som vi 
kalder valgforsamling. Valgmodellen bygger videre på 
tankerne om en generalforsamlingsmodel, som blev præ-
senteret i den grønne Betænkning 1491. Navneskiftet fra 
generalforsamling til valgforsamling signalerer, at man 
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ikke på en valgforsamling kan stille forslag og træffe be-
slutninger om andet end valget. Man kan opstille som 
kandidat på valgforsamlingen. Og menighedsrådet væl-
ges på mødet ved en skriftlig afstemning. 

Valgforsamlingsmodellens værdigrundlag er, at ”demo-
krati er samtale”. Vægten lægges derfor på at opstille 
rammerne for, at kandidater og stemmeberettigede kan 
møde hinanden og samtale om menighedsrådets arbej-
de. Kandidaterne får dermed mulighed for at præsentere 
deres synspunkter direkte for vælgerne. 

2. Urafstemningsmodellen
I urafstemningsmodellen indleverer man kandidatlister 
efter de nuværende bestemmelser. Hvis der er indleve-
ret mere end en liste, foregår valget ved urafstemning. 
Det indebærer, at alle stemmeberettigede i sognet 
modtager en oversigt over de opstillede kandidater, en 
stemmeseddel og en svarkuvert, som stemmesedlen re-
turneres i. Man kan eventuelt udvide metoden med af-
stemning på nettet som ved skolebestyrelsesvalg.
Modellens værdigrundlag er, at ”demokrati er bred til-
slutning til afstemningen”.

Interessen var stor, da 
materialet til menig-

hedsrådsvalg 2008 
blev præsenteret på 

årsmødet samme år. Til 
menighedsrådsvalget 

i 2012 bliver der sat 
endnu flere kræfter og 

kroner ind på at få kan-
didater til at stille op. 


