Menighedsrådsvalg 2020 – Orienteringsmøde
Som annonceret af Vejle Provsti i dagspressen den 26. maj 2020 skal der annonceres for kommende
orienteringsmøder i sognene
Som noget nyt skal alle sogne denne gang afvikle valget efter en treleddet proces. Der skal ikke
opstilles kandidatlister, men foretages valg ved fremmøde ved Valgforsamlingen.
Det offentlige orienteringsmøde i Engum Sogn holdes i kirken onsdag den 19. august kl. 19.00
– 21.00.
Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for det
seneste års arbejde og orienterer om de planlagte arbejder i det kommende år herunder regnskab og
budget.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet redegøre for sit arbejde i de seneste 4 år.
Der orienteres endvidere om datoer og regler for valgforsamlingen, hvor medlemmer til det nye
menighedsråd skal vælges.
Mødet er offentligt.
Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00 i gymnastiksalen ved Engum
skole.
Her vælges ikke fra opstillede lister men ved fremmøde.
Enhver over 18 år med bopæl i sognet, og som er medlem af Folkekirken, kan stille op og har ret til
at stemme. Godkendte sognebåndsløsere, der har valgt at udøve sin valgret i Engum, kan ligeledes
stille op samt stemme.
Der vil være en valgbog over stemmeberettigede, hvori man afkrydser for at få sit valgkort.
Der vil på mødet være en kort præsentation af kandidaterne og mulighed for en debat.
Valget foregår herefter ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne.
I Engum Sogn skal der vælges 6 rådsmedlemmer.
I en periode på 4 uger derefter, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, er der mulighed for at
udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere.
I dette tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra
valgforsamlingen eller på en kandidat fra den eller de nye lister.
Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.
Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, dvs. den 29. november 2020, for en 4-årig
periode.
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