Menighedsrådsvalg – orienteringsmøde/opstillingsmøde – 13. september 2016
Ordstyrer – Gitte Ishøy
 Orientering v. Jens Korsgård Larsen – formand for valgbestyrelsen.
 Valgreglerne gennemgås. 14 medlemmer skal vælges.
 Vigtige datoer:
13. september kl. 18.00:
Menigheds- og orienteringsmøde i Thisted Kirkecenter med mulighed for et efterfølgende
opstillingsmøde samme aften.
20. sept. kl. 19.00 til 27. sept. kl. 19.00:
Indlevering af kandidatlister til formand for valgbestyrelsen Jens Korsgård Larsen, Tingstrupvej 71,
7700 Thisted eller på kirkekontoret i kontorets åbningstid.
11. okt. kl. 19.00:
Sidste frist for afhjælpning af mangler.
Frist for at stillere og kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.
1. november.
Frist for at aflevere en særlig stedfortræderliste til valgbestyrelsen, hvis afstemningen er aflyst.
8. november:
Valg til menighedsrådet i Thisted Kirkecenter.





Kandidatlisten gennemgås – obligatorisk blanket fra ministeriet. Kandidater og stillere –
listebetegnelse. Kontaktperson – sideordnet eller prioriteret.
Regler for valgbarhed gennemgås.
Særlige stedfortræderlister gennemgås. Personlige eller ikke –personlige stedfortrædere alle kan indtræde for alle.
Dagsorden til opstillingsmødet. Valg af stemmetællere. Opstilling af kandidater, meddelelse
om afstemningsresultat, valg af stillere min 5 - max 15, aftale mellem kandidater og stillere
om supplering af kandidatlisten.

AD 8:
 Gitte Ishøy. Hvem kunne tænke sig at stille op?
Forslag til mulige kandidater.
Jens Korsgård Larsen
Ingrid Horslund
Jens Peter Knudsen
Ingrid Visby – Fårtoftevej
Ruth Petas Lund
Gurli Jensen
Geert Stentoft
Bjarne Nielsen
Kirsten Langerhuus
Jens Kristian Eriksen
Svend Erik Fosgaard
Kirsten Ringgaard
Henry Højberg
Sonja Gøttrup

 Gitte Ishøy spørger ind til hvilken liste man bekender sig til:
Sognelisten:
1
Ungdomslisten:
12
Socialdemokratiet: 1


Der er flertal for et fredsvalg. Man enedes om at opstille de 14 nævnte personer på en fælles
liste. Jens Kristian Eriksen indkalder til det første møde, hvis der ikke indkommer flere
lister.



De enkelte kandidater præsenterer sig. Hvem er jeg – hvad står jeg for – hvad ønsker jeg at
arbejde for i det kommende menighedsråd?



De fremmødte blev enige om følgende navn til listen: FÆLLESLISTEN.



Man enedes om at kandidaterne er sideordnet.



Navn på stedfortrædere findes senere.



Navn på stillere. Der blev skrevet 5 stillere på listen. Flere kan komme til. Der er plads til 10
mere, da der mindst skal være 5 og højst 15 stillere.



Efter mødet mødes de opstillede kandidater for at lave kandidatlisten – FÆLLESLISTEN.



De sidste 5 der mangler at blive skrevet på listen bliver kontaktet, så de kan møde op på
kirkekontoret og underskrive blanketten inden d. 27. september 2016 kl. 19.00. Efter d. 27.
september 2016 kl. 19.00, når vi ved om der bliver valg, samles hele listen.

