
Referat fra offentligt møde om valg til PU og Stiftsråd d. 1. september 2021 i Tagensbo Kirke 
fra kl. 19-21. 
 
Ad 1. Valg af dirigent: Johanne Haastrup blev valgt til dirigent.  
 
Ad 2: Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed: Formand for PU, Karen-Marie Olesen, 

redegjorde for provstiudvalgets virksomhed. 
 
Ad 3: Redegørelse for stiftsrådets virksomhed: Medlem af stiftsrådet for Bispebjerg-Brønshøj 
Provsti, Simon Scott Palmer, gjorde rede for stiftsrådets virksomhed.  
 
Ad 4: Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd: Lis Lynge, formand for 

Bellahøj-Utterslev sogns menighedsråd og medlem af PU, gennemgik reglerne for valg til provstiudvalg 
og stiftsråd.  

 
Ad 5: Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1: Følgende blev fastsat:  
 
Der blev stemt om valg af henholdsvis 5 og 8 læge medlemmer til PU, og stemmerne faldt, som følger:  
 

Antal stemmer for valg af 5 lægmedlemmer i PU: 3.   
Antal stemmer for valg af 8 lægmedlemmer i PU: 30.  
4 undlod at stemme.  
(1 havde ikke stemmeret)  
 
På den baggrund blev antal læge medlemmer til provstiudvalget fastsat til 8.  
 

Der blev endvidere stemt om typen af suppleanter, hvor stemmerne faldt som følger:  
Antal stemmer for personlige suppleanter: 0. 
Antal stemmer for listesuppleanter: 35. 

2 undlod at stemme.  
 
På den baggrund blev det fastsat, at PU i den kommende funktionsperiode virker ved listesuppleanter.  

 
Ad 6: Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af 
præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd: 
 
Følgende blev valgt til valgbestyrelsen: Ulla Nielsen (formand), Johanne Haastrup samt Birgitte Loizeau. 
 
Ad 7: Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af 

menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og 
valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd:  
 
Det blev drøftet, hvorvidt man skulle have mulighed for at kunne stemme på op til i alt 5 kandidater, 
eller om man i stedet skulle have mulighed for at kunne stemme på op til i alt 8 kandidater. Stemmerne 

fordelte sig således:  
 

Antal stemmer for forslaget om at kunne stemme på op til 8 kandidater: 6.  
Antal stemmer for forslaget om at kunne stemme på op til 5 kandidater: 25.  
Antal der undlod at stemme: 5.   
 
På den baggrund blev forslaget om at kunne stemme på op til 5 kandidater vedtaget.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Resultatet af afstemningen fordelte sig, som følger: 
 

Sogn Kandidat Resultat 
afstemning 

Plads på listen 

Ansgar Peter Ring 11 7 

Bellahøj-Utterslev Lis Lynge 22 2 

Brønshøj Simon Scott Palmer  13 5 

Emdrup Margrethe-Winther Nielsen  14 4 

Grundtvig Karen-Marie Olesen 26 1 

Husum Ulla Nielsen  12 6 

Husumvold Gitte Packness 7 9 

Kapernaum Vita Thing Japsen  8 8 

Tagensbo Helene Martelli 22 2 

Tingbjerg Rita Tjell Langeland 4 10 

 
 
 

 

 
 

Følgende stillede op til Stiftsrådet:  
Simon Scott Palmer.  

 
Det blev meddelt, at præsterepræsentant til det nye provstiudvalg vælges på provstikonventet d. 9. 
september 2021.  

 

Ad 8: Eventuelt: Lis Lynge fortalte om 2. pinsedagsgudstjenesteudvalget på tværs af provstiet og 
opfordrede i den forbindelse til, at de enkelte menighedsråd tager stilling til, om og i så fald hvem, der 
måtte have lyst til at indgå i dette samarbejde med henblik på at udvikle og støtte op om lignende 
initiativer. 
 

 


