Information om menighedsrådsvalg
Der skal i dette efterår afholdes valg til Næsby sogns menighedsråd. Der skal vælges 10
medlemmer.
I perioden den 25. september kl. 19.00 til og med den 2. oktober kl. 19.00 kan der indleveres
kandidatlister til Næsby Kirkekontor.
Hvis der den 2. oktober kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og
listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemning mellem
listerne den 13. november 2018.
Kandidatlister skal udfærdiges på en autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes på hjemmesiderne
www.naesbysogn.dk eller www.menighedsraad.dk/media/1873/kandidatliste.pdf. Kandidatlisten skal
indeholde navne på mindst 1 valgbar kandidat og maksimalt 20.
Listen skal underskrives af mindst 5 og maksimalt 15 valgberettigede stillere.

I våbenhuset ligger skriftlig information om reglerne og oplysninger om navne og adresser på de
personer, der modtager kandidatlister og valgbestyrelsens formand.

Der holdes orienteringsmøde den 11. september i sognegården kl.19:00.
Herefter afholdes opstillingsmøde.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for
at opstille en fælles liste, hvis de fremmødte ønsker dette.
Papir med alle oplysninger om, hvordan man opstiller ligger i våbenhuset.

Orientering om valgregler
Der skal vælges 10 medlemmer til menighedsrådet i Næsby sogn.
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket til kirkekontoret
Bogensevej 92, fra tirsdag den 25. september kl. 19.00 til tirsdag den 2. oktober kl. 19.00.
Kandidatlister kan indleveres på kirkekontoret mandag til onsdag i nævnte periode fra kl. 10:00 til kl. 13:00,
torsdag kl. 12:00 til kl. 16:00, samt ved dagen for indleveringsfristens afslutning kl. 19:00
Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.naesbysogn.dk og
www.menighedsraad.dk/media/1873/kandidatliste.pdf.
Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens
indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

Krav til kandidatlisten
Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af navne må ikke overstige det
dobbelte af det antal, der skal vælges.
Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.
Ingen kan være kandidat for mere end én liste, en kandidat kan ikke være stiller for den liste
vedkommende er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun være stiller på én liste.
Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR samt underskrift.
Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge, de ønskes opført på stemmesedlen.
Det skal på blankettens forside angives, om listen er prioriteret eller sideordnet.
Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelse kan rette henvendelse til vedrørende listen.
Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.
Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af
menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.
Samtidigt skal det oplyses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver
aflyst. (Udfyldes i Bilag 1 bagerst i kandidatlisten.)
Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos menighedsrådsmedlem Mads Søndergaard
Thomsen, telefon 20 61 40 24 og menighedsrådsmedlem Jens Chr. Agger, telefon 21 79 53 44.

Valgbestyrelsen for Næsby Sogn
Formand: Jørgen Ærenlund Olsen
Adresse:
Bogensevej 18
Telefon:
51 31 90 01
E-post:
j.olsen@nalnet.dk

Kandidatlister indleveres i lukket kuvert til:
Næsby Kirkekontor
Bogensevej 92, 5270 Odense N

