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Kandidatliste 
 

Menighedsråd 

Valget af _________medlemmer til menighedsrådet i 

Sogn 
 
 Provsti 
 
Stift 
 

 
Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal valgte medlemmer: ____________________________ 

 
Kandidatliste 

Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed 
denne kandidatliste til valget 

dag måned år 

Eventuel listebetegnelse  

 

Kandidatrækkefølge  

Kandidaterne opstilles sideordnet 

 
Kandidaterne vil blive opført på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge, jf. § 64, stk. 2, i cirkulære om afstem-
ningsvalg. 
 

Eventuelle henvendelser 

 

Modtaget dag 
 

måned 
 

år 
 

Liste nr.  

Eventuel listebetegnelse 
 
Underskrift på valgbestyrelsens vegne 
 

Henvendelser om kandidatlisten kan rettes til denne 
stiller 
 

Navn 

Adresse 

Tlf.nr. 

E-mail 



KANDIDATERNE PÅ KANDIDATLISTEN 

Vi underskrevne kandidater tiltræder at være kandidater på listen, at kandidatlisten anmeldes med den 
anførte listebetegnelse, og at medlemmerne/stedfortræderne er som anført på listen, hvis der kun ind-
leveres denne ene kandidatliste. 
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Kandidaterne skal egenhændigt underskrive 
Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 



KANDIDATERNE PÅ KANDIDATLISTEN 

Vi underskrevne kandidater tiltræder at være kandidater på listen, at kandidatlisten anmeldes med den 
anførte listebetegnelse, og at medlemmerne/stedfortræderne er som anført på listen, hvis der kun ind-
leveres denne ene kandidatliste. 
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Kandidaterne skal egenhændigt underskrive 
Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 



STILLERE FOR FORANSTÅENDE KANDIDATLISTE 

Vi underskrevne stillere tiltræder, at vi anmelder foranstående kandidatliste, og at kandidatlisten anmeldes 
med den anførte listebetegnelse, og at medlemmerne/stedfortræderne er som anført på listen, hvis der kun 
indleveres denne ene kandidatliste. 
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Stillerne skal egenhændigt underskrive 
Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 

Navn CPR-nr. 

Adresse Underskrift 
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Bilag til kandidatliste 
 
Hvis denne kandidatliste er den eneste gyldige, skal 
følgende kandidater være medlemmer af menigheds-
rådet: 

Navn Adresse 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Som først valgte kandidat, i henhold til § 9, stk. 3 i 
cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menig-
hedsråd, betragtes 

Navn 
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Nedennævnte kandidater skal være stedfortrædere i den anførte rækkefølge,  
 

Navn Adresse 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dette bilag er tiltrådt ved kandidaters og stilleres underskrifter på side 2, 3 og 4. 
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Regler om indlevering af kandidatliste 

Kandidatlisterne skal indleveres på denne formu-
lar (eller en kopi af denne).  
 
Kandidatlister kan tidligst indleveres dagen efter 
valgforsamling og skal være indleveret senest 4 
uger efter den ordinære valgforsamling, dvs. se-
nest tirsdag den 13. oktober 2020. I flersognspa-
storater, hvor valgforsamlingen har været afholdt 
en anden dag end den 15. september 2020, kan 
kandidatlister tidligst indleveres dagen efter valg-
forsamlingen og skal være indlevere senest 4 uger 
efter valgforsamlingen.  
 
Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om 
kandidaternes navn, adresse og CPR-nr. 
 
Antallet af navne på en liste må ikke overstige det 
antal personer, der skal vælges, med mere end 
dobbelt så mange. Intet navn må opføres på en 
kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der 
skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen 
kan opstilles på mere end én liste. Valgbestyrelsen 
kan ikke slette nogen af listen, fordi vedkommen-
de er straffet.  
 
Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal 
stillere, som har stemmeret i sognet ved afstem-
ningsvalget. Antallet af stillere for den enkelte 
kandidatliste skal svare til det antal menigheds-
rådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. Ingen 
kan være stiller for mere end én kandidatliste 
eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er 
opført. Anmeldelsen af kandidatlisten skal inde-
holde oplysning om hver enkelt stillers navn, 
adresse og CPR-nr. og om, hvem valgbestyrelsen 
kan rette henvendelse til vedrørende listen. 
 
Kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlin-
gen er sideordnet opstillet, og kandidaterne anfø-
res derfor i alfabetisk rækkefølge på stemmesed-
len. Der må ikke anføres numre ud for kandida-
terne. 
 
Indeholder listen navne på flere kandidater end 
det antal medlemmer, der i alt skal vælges til me-
nighedsrådet, skal der endvidere af stillerne træf-
fes bestemmelse om, hvilke af listens kandidater 
der skal være medlemmer af menighedsrådet, og 
hvem der skal betragtes som først valgt, hvis af-
stemningen aflyses som følge af, at der kun er ind-
leveret denne ene kandidatliste til valget.  
 

Kandidatlister kan anmeldes at ville støtte hinan-
den (listeforbund). Anmeldelse herom skal ske 
skriftligt senest tirsdag kl. 19.00 tre uger før valg-
dagen og være tiltrådt ved underskrift af samtlige 
kandidater, som er opført på de kandidatlister, 
imellem hvilke listeforbund indgås. Anmeldelsen 
skal endvidere være tiltrådt ved underskrift af de 
samme stillere, som har underskrevet de pågæl-
dende kandidatlister. Stillere og kandidater kan 
dog give skriftlig fuldmagt til en eller flere stillere 
til at anmelde listeforbund. Fuldmagten vedlægges 
anmeldelsen.  
 
Den liste, der er resultatet af valgforsamlingen, 
betragtes som den først indleverede liste og får 
derfor nr. 1. Den først indleverede kandidatliste 
efter valgforsamlingen betegnes som nr. 2, den 
anden som nr. 3 osv. Indgives flere lister samtidig, 
sker nummereringen ved lodtrækning under 
overværelse af en repræsentant fra hver af de 
pågældende lister.  
 
Stillerne for en kandidatliste kan over for valgbe-
styrelsen anmelde en listebetegnelse, hvormed 
kandidatlisten vil være at betegne på stemmesed-
lerne. Anmeldelse af en sådan listebetegnelse skal 
ske på anmeldelsen af kandidatlisten. 
 
Kandidatlister må ikke være betegnet på anden 
måde end med det listen tildelte nummer og den 
anmeldte listebetegnelse. 
 
Såfremt kandidatlister indgives med samme liste-
betegnelse, tilkommer listebetegnelsen den liste, 
der er indgivet først. Er listerne indgivet samtidig, 
foretages lodtrækning om listebetegnelsen. Stil-
lerne for den liste, der ved lodtrækningen ikke 
opnår den anmeldte listebetegnelse, har adgang til 
sammen med de på listen opførte kandidater at 
anmelde en ny listebetegnelse senest tirsdag kl. 
19.00 tre uger før valgdagen. 
 
Modtageren af kandidatlisten er pligtig til på for-
langende at give en samtidig fremlagt genpart af 
kandidatlisten påtegning om indleveringen med 
angivelse af tidspunktet.  
 
Samtlige godkendte lister indføres i menighedsrå-
dets beslutningsprotokol. 
 
Som led i valghandlingen indsamler, behandler og 
videregiver valgbestyrelsen personoplysningerne 
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til stiftsadministrationen og Kirkeministeriet. Se 
afsnit om underretning af valgbestyrelsens be-

handling af dine personoplysninger. 

 
 
 
Behandling af personoplysninger 
 
Valgbestyrelsen udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling. 
Databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandlingen af enhver art i valgbestyrelsen.  
Ønsker du/I information herom kan du læse mere på sogn.dk/persondata 
 


