Landsforeningens vedtægter

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL
§ 1.
Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd.
§ 2.
Foreningens formål er:
▪ at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af fællesskabet, bl.a. ved at holde årsmøder og kurser,
▪ at bidrage til løsning af folkekirkelige opgaver og arbejde på at fastholde og udbygge den indflydelse, som rådene har ifølge lovgivningen,
▪ at støtte menighedsråd og menighedsrådsmedlemmer ved udførelsen af de
hverv, de er betroet (i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd m.v.) i overensstemmelse med det menighedsrådsløfte, de har afgivet,
▪ at yde bistand i forhandlinger med myndigheder og faglige organisationer, herunder
om kirkefunktionærers løn- og ansættelsesvilkår.

DISTRIKTSFORENINGER
§ 3.
En distriktsforening varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes
samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov.

Stk. 2.
En distriktsforening omfatter menighedsrådene i et eller flere provstier eller dele af
provstier inden for et stift, jfr. dog stk. 3. Distriktsforeningens vedtægt fastsætter,
hvilke menighedsråd der kan optages som medlemmer. Alle menighedsråd skal have
adgang til optagelse i en distriktsforening i stiftet.

Stk. 3.
Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd er hjemmehørende i Haderslev Stift og
kan optage medlemmer i Tønder Provsti i Ribe Stift. Antal delegerede i Haderslev Stift
beregnes alene på baggrund af provstier og folkekirkemedlemmer i Haderslev Stift.

Stk. 4.
Distriktsforeninger i samme stift fastsætter i deres vedtægter en bestemmelse om
løsning af fælles opgaver for distriktsforeningerne inden for stiftet, herunder fordeling
af delegerede, jfr. § 14, stk. 3.

I bestemmelsen defineres den indbyrdes kontakt og kontakten med Landsforeningen.

Stk. 5.
To eller flere distriktsforeninger inden for et stift kan lægge sig sammen, hvis forslaget
opnår mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på de pågældende distriktsforeningers
generalforsamlinger. Medlemmerne er derefter medlemmer af den nye forening.
§ 4.
Hver distriktsforening fastsætter selv sine vedtægter, der ikke må være i strid med
Landsforeningens vedtægter. Landsforeningens delegeretmøde fastsætter en
vejledende vedtægt for distriktsforeningerne. Et eksemplar af distriktsforeningens
vedtægter og referater fra distriktsforeningernes generalforsamlinger sendes til
Landsforeningens sekretariat.

Stk. 2.
Distriktsforeningens vedtægter skal bl.a. indeholde regler for fordeling og valg af
delegerede og stedfortrædere herfor til Landsforeningens delegeretmøde, jf. §§ 14
og 15, og bestemmelser for opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelse,
jf. § 19.

Stk. 3.
Hver distriktsforening fastsætter selv menighedsrådenes kontingent til
distriktsforeningen. Distriktsforeningen gør sit regnskab offentligt tilgængeligt.

MEDLEMSKAB
§ 5.
Alle menighedsråd i den danske folkekirke er berettiget til medlemskab af
Landsforeningen og en distriktsforening. Et medlem af Landsforeningen er samtidig
medlem af en distriktsforening og omvendt.

Stk. 2.
Kun medlemmer af menighedsråd, der er medlemmer af en distriktsforening og
Landsforeningen, kan opnå medlemsbeføjelser. Stemmeret kan ikke udøves ved
brevstemme eller fuldmagt.

Stk.3.
Særligt medlemskab kan opnås af
▪ medlemmer af valgmenighedsbestyrelser,
▪ medlemmer af danske menighedsråd i Sydslesvig,
▪ medlemmer af færøske kirkeråd og grønlandske præstegældsråd,
▪ medlemmer af kirkeråd eller menighedsråd under Danske Sømands- og
Udlandskirker,
▪ medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet,
at menighedsrådet ikke skal være medlem, samt
▪ provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer, der ikke er medlem
af et menighedsråd.

Stk. 4.
I tilfælde af at betingelserne for opnåelse af særligt medlemskab ikke længere er til
stede, ophører medlemskabet af Landsforeningen og distriktsforeningen ved udløbet
af kalenderåret.

INDMELDELSE OG UDMELDELSE
§ 6.
Indmeldelse af medlemmer og særlige medlemmer i Landsforeningen og i en
distriktsforening skal ske skriftligt til Landsforeningens sekretariat. Distriktsforeningen
får af Landsforeningens sekretariat efterfølgende meddelelse om indmeldelsen.
§ 7.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til Landsforeningens sekretariat med 6 måneders
varsel med virkning fra den førstkommende 1. januar. Distriktsforeningen får af
Landsforeningens sekretariat efterfølgende meddelelse om udmeldelsen.

LANDSFORENINGENS ÅRSMØDE
§ 8.
Årsmøde holdes hvert år efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Årsmødet
indeholder Landsforeningens ordinære delegeretmøde. Derudover indeholder
årsmødeprogrammet behandling af en række emner af interesse for foreningens
medlemmer.

Stk. 2.
Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en
distriktsforening, kan deltage i foreningens årsmøder.

Stk. 3.
Særlige medlemmer, jfr. § 5, stk. 3, kan deltage i Landsforeningens årsmøder.

DELEGERETMØDE
§ 9.
Landsforeningens øverste myndighed er dens delegeretmøde.

Stk. 2.
Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en
distriktsforening, kan deltage i foreningens delegeretmøder med taleret.

Stk. 3.
Særlige medlemmer, jfr. § 5, stk. 3, kan deltage i Landsforeningens delegeretmøder
med taleret.

Stk. 4.
Stemmeret på delegeretmødet har delegerede samt medlemmer af Landsforeningens
bestyrelse.

Stk. 5.
Hvor ikke andet er bestemt, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.
Med almindeligt stemmeflertal forstås, at det forslag (den kandidat), der har opnået
flest stemmer - ikke nødvendigvis flere end halvdelen - vinder.
§ 10.
Til dækning af udgifterne ved årsmødet fastsætter bestyrelsen en mødeafgift.
Ligeledes fastsætter bestyrelsen en mødeafgift i forbindelse med ekstraordinære
delegeretmøder. Mødeafgiftens størrelse meddeles distriktsforeningen, når der
indkaldes til mødet.

Stk. 2.
For at nedbringe de delegeredes befordringsudgifter til årsmøder og ekstraordinære
delegeretmøder kan Landsforeningen i særlige tilfælde udrede et tilskud, hvis størrelse
fastsættes af bestyrelsen.
§ 11.
Indkaldelse til ordinært delegeretmøde med foreløbig dagsorden sendes til
distriktsforeningerne mindst 3 måneder før mødet. Endelig dagsorden med beretning,
regnskab samt indkomne forslag sendes til årsmødedeltagerne senest 1 måned før
mødet. Dagsorden med ekstrakt af beretning og regnskab samt indkomne forslag
bringes senest 1 måned før mødet i de medier, der henvender sig til alle foreningens
medlemmer, og som udgives af Landsforeningen.
§ 12.
Ekstraordinært delegeretmøde holdes, når bestyrelsen beslutter det eller efter anmodning
fra mindst 1/5 af samtlige distriktsforeninger. I sidstnævnte tilfælde skal anmodningen
angive et bestemt emne, der begæres behandlet på delegeretmødet. Tid og sted for
mødet fastsættes af bestyrelsen; dog skal mødet holdes senest 2 måneder efter, at
anmodning om det er fremsat. Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde med
angivelse af dagsorden sendes til distriktsforeningerne senest 1 måned før mødet.
§ 13.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for tilmelding til og afvikling af årsmøder
og ekstraordinære delegeretmøder.

FORDELING AF DELEGEREDE FOR VALGPERIODEN
§ 14.
Landsforeningen fordeler 400 delegerede mellem geografiske områder, svarende til
stifterne. Fordelingen sker på baggrund af folkekirkemedlemstallet pr. 1. januar i
menighedsrådsvalgåret, godkendes af valgbestyrelsen og meddeles senest 1. oktober
til den i § 3, stk. 4, sidste punktum, nævnte kontakt. Fordelingen gælder for 4 år.

Stk. 2.
Antallet af delegerede til distriktsforeningerne i det enkelte stift beregnes som 3
gange antallet af provstier i stiftet, hvorefter det resterende antal delegerede fordeles
mellem stifterne ved at anvende divisormetoden jf. bilag 2.

Stk. 3.
I stifter med flere distriktsforeninger sker den indbyrdes fordeling af de delegerede
mellem distriktsforeningerne i stiftet i henhold til § 3, stk. 4, og meddeles
Landsforeningens sekretariat skriftligt inden 31. december i menighedsrådsvalgåret.
Kan der ikke opnås enighed om fordelingen, fastsættes den af valgbestyrelsen.

Stk. 4.
Distriktsforeninger, der følger provstigrænserne og omfatter mere end 1 provsti,
fordeler de delegerede mellem provstierne i foreningen i henhold til Landsforeningens
beregning ( jf. stk. 2) eller fastsætter i sin vedtægt en anden fordeling.

Stk. 5.
Distriktsforeninger, der ikke følger provstigrænserne, fastsætter i sine vedtægter en
fordeling mellem provstierne i foreningen.

Stk. 6.
Der skal mindst fordeles 1 delegeret til hvert provsti.

ÅRLIGT VALG AF DELEGEREDE
§ 15.
Alle delegerede og deres stedfortrædere vælges ved en demokratisk afstemning i
den distriktsforening, de tilhører. Alle medlemmer af et menighedsråd, der er
medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, er valgbare og kan opstilles som
delegerede. De delegerede vælges ved en skriftlig afstemning på distriktsforeningens generalforsamling. Valget er gældende indtil den følgende ordinære, årlige
generalforsamling i distriktsforeningen. Det er de fremmødte, der udøver stemmeretten,
jf. § 5, stk. 2. Opstillede kandidater behøver ikke være til stede for at være valgbare.

Stk. 2.
Hvis der i en distriktsforening med flere provstier opstilles færre delegerede i et af
provstierne, end menighedsrådene i provstiet er berettiget til, kan der vælges
tilsvarende flere delegerede fra de øvrige provstier.

Stk. 3.
Senest 6 uger før årsmødet meddeler distriktsforeningerne skriftligt Landsforeningens
sekretariat, hvem de har valgt som delegerede og som stedfortrædere.

Stk. 4.
Senest 1 time før delegeretmødets begyndelse meddeler distriktsforeningerne
Landsforeningens sekretariat, hvem af stedfortræderne der evt. er indsat som
delegeret i stedet for de oprindeligt indberettede delegerede.

DAGSORDEN FOR DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE
§ 16.
Dagsordenen for det ordinære delegeretmøde skal foruden eventuelle valg som
minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Mødets åbning
Valg af dirigenter
Fastsættelse af forretningsorden for delegeretmødet
Valg af stemmetællere
Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation
Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det
forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det
foregående regnskabsår
Orientering om foreningens aktuelle økonomiske stilling
Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til kontingent
for det følgende regnskabsår
Indkomne forslag fra bestyrelsen, distriktsforeningerne, menighedsråd, der er
medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, og disses enkeltmedlemmer.
Kun forslag, der er indsendt senest 2 måneder forud for delegeretmødet, kan
behandles
Bestyrelsens meddelelse om tid og sted for næste årsmøde
Eventuelt
Mødets afslutning

BESTYRELSEN
§ 17.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 20 medlemmer, 14 lægfolk og 6
præster. Bestyrelsen vælges på det første ordinære delegeretmøde efter hvert
menighedsrådsvalg og fungerer, indtil der er valgt en ny bestyrelse.

Stk. 2.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af
Landsforeningen.

NEDSÆTTELSE AF VALGBESTYRELSE
§ 18.
Til at tilrettelægge og lede bestyrelsesvalget nedsættes på det ordinære delegeretmøde
forud for valget en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen har desuden til opgave at godkende
fordelingen af delegerede, jf. § 14, stk. 1, og at træffe beslutning i tilfælde af uenighed,
jf. § 14, stk. 3.

Stk. 2.
Valgbestyrelsen består af en repræsentant for hvert stift, valgt af og blandt de
delegerede på delegeretmødet. Endvidere vælger Landsforeningens bestyrelse blandt
sine medlemmer et medlem til valgbestyrelsen, og den pågældende bliver formand
for bestyrelsen.
For hvert medlem af valgbestyrelsen vælges tillige på samme måde en stedfortræder.

OPSTILLING AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN
§ 19.
Distriktsforeningerne opstiller kandidater til bestyrelsen.

Stk. 2
Formanden for valgbestyrelsen indkalder senest 20 uger forud for delegeretmødet i
valgåret forslag til kandidater fra distriktsforeningerne. Forslagene skal være skriftlige
og være modtaget i foreningens sekretariat senest 10 uger før delegeretmødet.

Stk. 3.
Som læge kandidater kan distriktsforeningerne opstille valgte medlemmer af
menighedsråd, som er medlemmer af Landsforeningen og en distriktsforening.

Stk. 4.
Som gejstlige kandidater (præster) kan distriktsforeningerne opstille fødte medlemmer
af et menighedsråd, som er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening.

Stk. 5.
To eller flere distriktsforeninger inden for samme stift er berettiget til at indsende
fælles kandidatliste.

Stk. 6.
Kandidatlisten offentliggøres forud for delegeretmødet i de medier, der henvender
sig til alle foreningens medlemmer, og som udgives af Landsforeningen.

VALG AF BESTYRELSE
§ 20.
Valget finder sted på det ordinære delegeretmøde og gennemføres som hemmelig
afstemning.
§ 21.
De læge og de gejstlige medlemmer af bestyrelsen vælges efter prioriteringsmetoden
i to separate valg, jf. bilag 1 til vedtægterne.

Stk. 2
De læge henholdsvis gejstlige kandidater, der ikke bliver valgt, er stedfortrædere i
rækkefølge efter prioriteringsmetoden.

Stk. 3.
Hvis der ikke opstilles flere læge henholdsvis gejstlige kandidater, end der skal vælges,
bortfalder det pågældende valg, og de opstillede kandidater er valgt uden afstemning.

Stk. 4
Hvis der af distriktsforeningerne i et stift kun er opstillet 1 læg kandidat, er den
opstillede kandidat valgt uden afstemning.

Stk. 5.
Hvis ingen læge kandidater opstillet af distriktsforeningerne i et stift opnår valg efter
prioriteringsmetoden, anses den kandidat opstillet af distriktsforeningerne i det
pågældende stift som valgt, som er tættest på at opnå valg efter prioriteringsmetoden.
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Stk. 6.
Hvis der ved fristens udløb er indkommet kandidatlister med sammenlagt færre
kandidater inden for valggrupperne lægfolk henholdsvis præster, end der kan vælges
inden for den pågældende valggruppe, overføres overskydende bestyrelsespladser for
den aktuelle valgperiode til den anden valggruppe.
§ 22.
Hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed inden menighedsrådsvalget året før
valget til Landsforeningens bestyrelse, træder den pågældende ud af bestyrelsen.

Stk. 2.
Hvis et lægt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden,
indtræder den læge stedfortræder, som var tættest på at opnå valg efter
prioriteringsmetoden, dog jf. stk. 3. Hvis der ikke er nogen læg stedfortræder, står den
pågældende bestyrelsesplads tom i resten af valgperioden.

Stk. 3.
Hvis det udtrådte medlem i stk. 2 var det eneste bestyrelsesmedlem opstillet af
distriktsforeningerne i det pågældende stift, og der er en eller flere stedfortrædere
opstillet af distriktsforeningerne i det pågældende stift, indtræder den af dem, som
var tættest på at opnå valg efter prioriteringsmetoden.

Stk. 4.
Hvis et gejstligt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden,
indtræder den gejstlige stedfortræder, som var tættest på at opnå valg efter
prioriteringsmetoden. Hvis der ikke er nogen gejstlig stedfortræder, står den
pågældende bestyrelsesplads tom i resten af valgperioden.

Stk. 5.
Når bestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et
medlemafbestyrelsenvilværeforhindretiatvaretagesithvervienforventetperiodeafmindst 2
måneder, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i bestyrelsen.
Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder stedfortræderen af bestyrelsen.
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VEDTÆGTER 2017

BESTYRELSENS KONSTITUERING OG MØDER
§ 23.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand og to næstformænd for 2 år ad gangen, og
valget for første periode finder sted snarest muligt efter det ordinære
delegeretmøde, hvor der har været bestyrelsesvalg. Det samme gælder for de 2
medlemmer, der vælges efter prioriteringsmetoden til sammen med formand og
næstformænd at danne bestyrelsens forretningsudvalg. Valget af kasserer og
sekretær sker ligeledes for 2 år ad gangen. Kasserer og sekretær behøver ikke at
være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2.
Ved formandens forfald er den ene næstformand stedfortræder. Ved formandens
forfald i en periode på mindst 2 måneder kan bestyrelsen beslutte at vælge ny
formand. Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, skal der vælges ny formand. Hvis
der vælges ny formand, skal der tillige vælges nye næstformænd og dannes nyt
forretningsudvalg efter bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg efter behov.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og forretningsorden for
forretningsudvalget. Ligeledes fastsættes kommissorium for de enkelte udvalg samt
retningslinjer for kassererfunktionen.
§ 24.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det påkrævet, eller når
skriftlig anmodning herom foreligger fra mindst fire bestyrelsesmedlemmer.
Formanden indkalder til forretningsudvalgsmøde, når denne finder det påkrævet, eller
når skriftlig anmodning herom foreligger fra mindst to forretningsudvalgsmedlemmer.

Stk. 2.
Bestyrelsen henholdsvis forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når flere end
halvdelen af medlemmerne er til stede.

MEDLEMSORIENTERING
§ 25.
Landsforeningen informerer medlemskredsen om foreningens arbejde via foreningens
egne medier, der bestemmes af bestyrelsen. Ligeledes bestemmer bestyrelsen, hvilke
medier de forskellige medlemskategorier har adgang til.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal holde distriktsforeningerne orienteret om de emner, der tages op til
behandling, således at distriktsforeningerne kan få lejlighed til at drøfte disse emner
og meddele bestyrelsen deres synspunkter.
§ 26.
Landsforeningen udgiver/forhandler materiale til brug for menighedsrådene i det
daglige arbejde.

Stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for virksomheden efter stk. 1.

KONTINGENT
§ 27.
Distriktsforeningerne betaler for hvert af deres medlemsråd et årligt kontingent, hvis
størrelse fastsættes af delegeretmødet. Her fastsættes ligeledes den pris, som
ikke-medlemmer skal betale for at abonnere på den del af Landsforeningens
nyhedsformidling, der er abonnementsbaseret.

Stk. 2.
Kontingentet for særligt individuelt medlemskab fastsættes af Landsforeningens
bestyrelse.

Stk. 3
Kontingentet indbetales til Landsforeningens sekretariat inden 1. april hvert år.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan med den enkelte distriktsforening aftale en ændret form for kontingentindbetaling.

LANDSFORENINGENS SEKRETARIAT
§ 28.
Til at bistå bestyrelsen og betjene medlemmerne har Landsforeningen et sekretariat,
hvis leder ansættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Bestyrelsen er berettiget til at optage driftslån.

LANDSFORENINGENS REGNSKAB
§ 29.
Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Foreningens regnskab gennemgås kritisk af to revisorer, der tillige med to
revisorsuppleanter vælges på det første delegeretmøde efter hvert ordinært
menighedsrådsvalg med samme funktionstid som den samtidig valgte bestyrelse.

Stk. 3.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
§ 30.
Landsforeningen tegnes ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.
Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom besluttes af bestyrelsen. Tegningsregelen
er som i stk. 1.

VEDTÆGTSÆNDRING
§ 31.
Ændring af disse vedtægter med undtagelse af § 32 om opløsning af Landsforeningen kan
med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer vedtages på et delegeretmøde,
hvor forslaget er optaget på dagsordenen, jfr. § 16.

Stk. 2.
Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer, kan
forslaget genfremsættes på næste års delegeretmøde og her vedtages med
almindeligt stemmeflertal.
§ 32.
Opløsning af Landsforeningen eller ændring af denne paragraf kan kun ske, hvis et
dagsordensforslag herom vedtages på to efter hinanden følgende ordinære
delegeretmøder. Et dagsordensforslag om opløsning af Landsforeningen skal
omfatte, hvilket kirkeligt formål foreningens formue skal anvendes til. En vedtagelse
kræver, at mindst tre fjerdedele af samtlige distriktsforeninger er repræsenteret på
delegeretmøderne, og at mindst to tredjedele af de mødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget.

IKRAFTTRÆDEN
§ 33.
Disse vedtægter, med ændringer vedtaget på Landsforeningens ordinære
delegeretmøde den 19.-20. maj 2017, træder i stedet for de hidtidige vedtægter af
10.-11. juni 2016.

BILAG 1 – VALG TIL LANDSFORENINGENS BESTYRELSE
PRIORITERINGSMETODEN
Prioriteringsmetoden er den metode, der bedst imødekommer følgende 4 hovedkrav:
1.
2.
3.
4.

Afstemningen skal give det bedst mulige billede af forsamlingens vilje
Metoden skal være let at forklare
Metoden skal være let at anvende i praksis
Metoden skal så vidt muligt sikre repræsentation for mindretal af rimelig størrelse.

Som navnet antyder, skal vælgeren prioritere kandidaterne i den rækkefølge, han/hun
ønsker dem valgt, og der skal afgives minimum 4 prioriterede stemmer.
Til eksempel vil en stemmeseddel kunne se således ud:
Stemmeseddel
Bestyrelsesvalg - Opstillede læge kandidater

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
...
...
...
Osv.

Valget foregår ved, at vælgeren skriver tallet 1 ud for den kandidat, han/hun helst
ser valgt, 2 ud for den kandidat, som derefter ønskes valgt osv. Ved valg af læge
medlemmer prioriteres minimum 4 og maksimum 14 kandidater. Ved valg af
gejstlige medlemmer prioriteres minimum 4 og maksimum 6 kandidater.
Blanke stemmesedler, stemmesedler, hvor der er stemt på færre end 4 kandidater
eller flere end 6 hhv. 14 kandidater og stemmesedler, hvor det samme tal optræder
mere end én gang, vil være ugyldige.
Mandatfordelingen sker på grundlag af et fordelingstal, der beregnes således:
antal gyldige stemmesedler antal
kandidater, der skal vælges

Hvis brøken ikke giver et helt tal, afrundes opad til nærmeste hele tal. Er der f.eks.
afgivet 380 gyldige stemmesedler ved valget af præster, bliver fordelingstallet:
380

= 63,33, der afrundes til 64.
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Når fordelingstallet er udregnet, optælles først, hvor mange 1. stemmer hver enkelt
kandidat har fået. Derefter udtages de kandidater, der har opnået fordelingstallet, i
rækkefølge efter opnåede stemmetal. Hvis ikke det nødvendige antal kandidater, der
skal vælges, kan udtages herefter, optælles de enkelte kandidaters 2. stemmer.
1. og 2. stemmerne lægges sammen for hver kandidat, og derefter udtages igen de
kandidater, der har opnået fordelingstallet i rækkefølge efter opnåede 1. og 2. stemmer.
Selv om en kandidat i 1. og 2. stemmer opnår et højere stemmetal end de kandidater, der
er udtaget efter 1. stemmer, påvirker det ikke rækkefølgen. Om nødvendigt fortsætter
man således med 3. stemmerne (der lægges sammen med 1. og 2. stemmerne) og
4. stemmerne (der lægges sammen med 1., 2. og 3. stemmerne).
Hvis to eller flere kandidater står lige i antallet af 1. stemmer, vil antallet af 2. stemmer
være afgørende.

Hvis to eller flere kandidater står lige i det samlede antal af 1. og 2. stemmer, udtages
kandidaterne i rækkefølge efter opnået antal af 1. stemmer. Hvis antallet af 1. stemmer
er ens, er antallet af 2. stemmer afgørende og så fremdeles.
Bilag 1 anvendes også ved bestyrelsens valg af forretningsudvalg, jfr. § 23, idet der
dog her prioriteres 2 kandidater.

BILAG 2 – BEREGNING AF FORDELINGEN AF DELEGEREDE
Divisormetoden anvendes ved beregningen af den stiftsvise fordeling af 400 delegerede.
På baggrund af folkekirkemedlemstallet pr. 1. januar i menighedsrådsvalgåret fordeles
400 delegerede mellem geografiske områder, svarende til stifterne. Forlods tildeles
hvert provsti 3 delegerede, og de resterende delegerede op til i alt 400 findes ved at
anvende divisormetoden. Hvert provstis folkekirkemedlemstal divideres med 4, 5, 6, 7
og 8, og for hvert af de største resultater udtages en delegeret, indtil det resterende
antal delegerede er fordelt.
Eksempel:
Menighedsrådene i 103 provstier skal hver tildeles 3 delegerede, hvorved 309
delegerede er fordelt. De resterende 91 delegerede op til i alt 400 findes ved at
anvende divisormetoden og i resultatet finde de provstier, der har de 91 største tal og
tildele dem hver 1 delegeret. Distriktsforeningerne i stifterne får til indbyrdes fordeling
i stiftet summen af de antal delegerede, som provstierne i deres stift har opnået

