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Den første valgte kandidat anføres som nr. 1. De øvrige kandidater anfØres som nr. 2, 3, osv. ioverensstemmelse med
bilaget til kandidatlisten.

Det er bekendtgjort på følgende måde: ,,ltt sl A - /vr],e";/ .e€cor. ø/t* fr,afZ.
,l

at afstemningen bortfaldt, og at de på kandidatlisten nr. 1 - opførte kandidater er valgt.

Listens stillere er orienteret om adgang til senest 1 uge inden valgdagen at indlevere en særlig liste over de
Dersoner. der ønskes som stedfortrædere.
Følgende personer er udpeget som stedfortrædere:
(Stedfortrædere kan være anmeldt som personlige, og det må da anføres for hver enkelt kandidat, hvem der er stedfortræder, ligesom den
ønskede rækkefølge angives.)
Stedfortræders personnummer, navn og bopæl skal anføres.

!SO?,, riQ * A,5€rS .lld/r44/ fi"ædr4*{,t"r.tÅ qro€/"c#""*8"(
!4 fi';l{.rt-+,r. ,S*,*Jru"t-viia«vlftPq rzr,/"r ..1ø/ " / k , "jrææ

r?

,4 'tr .{ t t/,{ er?q 6 Wl/LsWx4 fit ua-tlkl--m, /(YH/ø'LLTaE/ 
.3 /

fi ø c a, {k/o 14.1,w:4 {/

V

{t {c C§*/ -. CUI {tr{r "tex.t/z/,yL*{ 
' f-øt-æ./<-"{e" , ',Kz-å{rrd q

'{&-*&- ,,( , i{c-k*r.e e
{/

a,{a3 fig -"ot? ? . {Å{&o*ta.ut !/u*t Ok4 ' ,'i-z'tn'q-er-z-&-u"n ,
f\- a i 0{,1.t SA crknd,/L{Lr bV? , ,{øfaø'** , &fu §le&tta qg

il V t/

t
t.

.1
fl-

4

LI
t.

''t/

Side 2 af 3 Godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012



Valgbestyrelsen har underrettet de valgte om deres valg.

Side 3 af 3 Godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012



Sct. Mariæ Kirkes Menighedsråd - Valgkomiteen

Beslutningsprotokol

I tilslutning til menighedsrådets nØde den 519 2OL2 blev der afholdt et opstillingsmøde.

Her enedes man om at opstille følgende kandidater:

1 Niels Peter Christiansen
2 Birthe Zetterwall Sørensen

3 Per Knudsen

4 Peter Berning Sørensen

5 llse Simonsen
5 Birgit Anna Korus Andersen
7 Bent Hermansen Allin Nielsen

8 Helle Øst
9 HolgerJohs. Grandlund Hansen

L0 Kirsten Madsen
tL Eugenie Reichle

tZ Gunnar Jens Chr. Jtirgensen

Der var enighed om at foretage en sideordnet opstilling.

De første 8 kandidater blev valgt som medlemmer af menighedsrådet, medens nr. 9 - 12 blev valgt

som suppleanter.

Formanden og kasseren for menighedsrådet sørger for stillere og underskrift for den som nr. 9

anførte Holger Johs. Grandlund Hansens. Lignedes sørges for udfyldelsen af den resterende del af
kandidatlisten herunder stillere.

Henvendelse om kandidatlisten rettes til menighedsrådets formand, Birthe Zetterwall Sørensen,

Sophie Brahes Gade 10, st., 3000 Helsingør.

Valideringen af kandidatlisten sørger formanden for valgkomiteen, Gunnar Jtirgensen, for, når

kandidatlisten er behørigt udfyldt.

5. september2Ot2

Gunnar Jtirgensen
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Den 8. september 2012 blev kandidatlisten afleveret til formanden for menighedsrådet, som

sørger for, at kandidatlisten blev behørigt udfyldt.

Gunnar Jtirgensen

Menighedsrådet kasserer m.v. Peter Christiansen sørger for, at kandidatlisten bliver endelig
godkendt med angivelse de nØdvendige underskrifter. Endvidere har han anmodet om via

formanden for menighedsrådet, at indhente autorisation indberetning til systemet hos stiftet-.

Det er hans mening, at formanden for valgkomiteen skal gøre det, men da denne hele tiden har

ønsket, at stiftet skulle gøre det, er han blevet anmodet om selv at gøre det, hvilket han har

accepteret.

30. september 2Ot2.

Gunnar Jtirgensen

MR's formand har afleveret kandidatlisten til undertegnede. Denne har sørget for, at listen blev

lagt i Peter Christiansens "dueslag# på kirkekontoret til videre foranstaltning.

1. oktober 2012

Gunnar Jtirgensen

Der er ikke indkommet flere kandidatlister, hvorfor de kandidater er anført på den udfærdigede

kandidatliste må anses for valgt, hvilket er meddelt Helle Øst, Bent Nielsen. Birthe SØrensen samt

Peter Christiansen.

2. oktober ZOLZ kl. 19.70.

Gunnar Jrirgensen

Det er oplyst, at kandidaterne og stillerne nu er indberettet til systemet uden bemærkninger.

4. oktober 2012

Gunnar J[irgensen
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Udskrift af beslutningsprotokollen, som er underskrevet af Peter Christiansen, er afleveret til
kordegnen til fotokopiering af til videreekspedition til stiftet. Fotokopi vil blive fremsendt af

kordegnen til Helle Øst, Bent Nielsen, Peter Christiansen og undertegnede.

7. november 2OL2,

Gunnar Jrirgensen


