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Program

▪ Det nye i den nye valgform til menighedsrådsvalg

▪ Planlægning af orienteringsmødet den 12. maj 2020

▪ At fortælle den gode historie om menighedsrådsarbejdet

▪ Guide til rekrutteringsarbejdet

▪ Arbejde ved bordene

▪ Afrunding
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Den hidtidige valgform

97 % af valgene skete som ”aftalevalg”:

▪ Menighedsrådet indkaldte til et 

orienteringsmøde

▪ De fremmødte opstillede en liste samme 

aften

▪ Der indkom ikke andre lister, og dermed 

blev valget aflyst

▪ Kandidaterne på listen var valgt.

3 % gennemførte afstemningsvalg

▪ Der blev indleveret flere lister inden fristen

▪ Der gennemførtes afstemningsvalg som ved 

kommunalvalg

Fordele

▪ Det fungerede godt mange steder.

▪ Der var mulighed for at lave aftaler om rådets 

sammensætning

Ulemper

▪ Offentligheden vidste ikke nødvendigvis, at der 

blev opstillet en liste på orienteringsmødet

▪ Baseret på lister fra baglande, som ikke 

længere står så stærkt

▪ Listen kunne opstilles på et ikke offentligt møde

▪ Der var ingen krav om skriftlig afstemning

▪ Alle valgbestyrelser var nødt til at sætte sig ind i 

de mange regler om afstemningsvalg

▪ Regelsættet beskrev de 3 % af valgene
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Den nye valgform

Ny valgform:

▪ I alle sogne holdes valgforsamling

▪ Opstilling kan ske på dagen

▪ Mulighed for debat med og præsentation af 

kandidaterne

▪ Valg af medlemmer og stedfortrædere

▪ Skriftlig og dermed hemmelig afstemning

▪ Mulighed for at indlevere en liste efter 

valgforsamlingen og dermed udløse 

afstemningsvalg

Formål:

▪ Fuld offentlighed om valget i alle sogne

▪ Personvalg i stedet for listevalg

▪ Trækker på foreningstraditionen

▪ Krav om skriftlig og dermed hemmelig 

afstemning

▪ Samme valgdato i hele landet

▪ Reglerne beskriver de 100 %

Formålet er forbedret demokrati. Ikke forbedret 

rekruttering
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TIRSDAG 
12. MAJ

TIRSDAG 
15. SEPTEMBER

ORIENTERINGSMØDE VALGFORSAMLING

Menighedsrådsvalg 2020
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Brug mødet til rekruttering



Orienteringsmødet – brug det til rekruttering!

Orienteringsmødet 12. maj er samtidig det 

årlige menighedsmøde. 

Program

▪ Orientering om gennemførte opgaver i 

valgperioden og planlagte opgaver.

▪ Orientering om datoer og regler for 

valgforsamlingen og mulighed for 

afstemningsvalg

Brug muligheden til at tale om rekruttering

Fortæl, hvem der genopstiller

Fortæl, hvilke kompetencer, I får brug for

Vis stolthed over arbejdet og jeres indsats

Fortæl de gode historier!
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Fortæl den gode historie
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Guide: Hvem mangler i jeres menighedsråd?

▪ En afprøvet guide til brug i menighedsrådet

▪ Et godt grundlag for at rekruttere nye 

kandidater til menighedsrådet

▪ Stiller 5 enkle men virkningsfulde spørgsmål

▪ Velegnet til drøftelse på et 

menighedsrådsmøde

▪ Vi afprøver den i dag
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Et checkskema til sidst
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Ved bordene: Afprøv guiden

Tal om spørgsmål 1, 2 og 3

Fortæl hinanden, hvordan situationen bliver i 

netop jeres menighedsråd. 

1. Kommer I til at mangle kompetencer?

2. Har I nye opgaver, der kræver nye kræfter?

3. Repræsenterer jeres menighedsråd hele 

sognet?

▪ Gennemgå guiden inden orienteringsmødet 

den 12. maj

▪ Så er I godt forberedte til at tale rekruttering 

med deltagerne på orienteringsmødet

▪ Og husk at fortælle de gode historier!
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Når I kommer hjem

▪ Gennemgå guiden inden orienteringsmødet 

den 12. maj 2020

▪ Så er I godt forberedte til at tale rekruttering 

med deltagerne på orienteringsmødet

▪ Og husk at fortælle de gode historier!

Mere fra Landsforeningen inden valget:

▪ Workshops om at lave gode valgforsamlinger

▪ Vejledninger til valgbestyrelser og 

menighedsråd

▪ Hjemmesider

▪ Menighedsrådenes Blad

▪ Ring til sekretariatet, hvis I får brug for et godt 

råd
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