
Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
Provstiudvalgsmøde
PU møde 14. marts 2018. Kl. 15.00-17.00
Mødested: Chr. X's Alle 118

Deltagere: Hans-Christian Jørgensen, John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Ulla W. Jeppesen, Uni Isenstein,
Vibeke Lentz, provst Eigil Saxe og provstisekretær Beate Andreassen.
Afbud: Lars Heilesen.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Pkt 22 udskydes til næste møde.

Julie Rebel ønsker anført, at underskuddene i pkt.
10 + 12 er underskud på finansieringen.

Pkt. 14 udskydes til næste møde.

Dagsordenen godkendt.

2 Postlisten Ingen bemærkninger.

3 PUK økonomi (KLP 577)
Sag: PUK - Økonomi  Fast punkt på PU-
møder (577)
1) Indestående på bankkonti.

2) Regnskab 2017

PUK Regnskab 2017 Afleveret d. 8.3.18 kl.
15.26

PUK Regnskab 2017

1)
Drift: Kr. 1.181.251
5% midler: Kr. 812.278 + Lundtoftes likviditetslån
kr. 637.000 (ikke betalt tilbage).
Udviklingspuljen: Kr. 401.986

2) Regnskab "Kongens Lyngby Provstiudvalg,
CVR-nr. 21223042, Regnskab 2017, Afleveret d.
08-03-2018 15:26" godkendt.

4 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab
Sag: Renovering af gravminder (898) -
Kongens Lyngby Sogn
1) Byggeregnskab for anlægsarbejdet
"Renovering af gravminder" vedrørende
bevilling i budget 2017 til behandling.

Overskud fra 2017 på kr. 39.337,50 ansøges
overført til anlægsprojekt "Renovering af
gravminder" som fortsat projekt.

2) Ansøgning om godkendelse af fortsat projekt
"Renovering af gravminder", hvor der i 2018 er
givet anlægsbevilling på kr. 200.000.

Afregning for anlægsarbejde restaurering af
gravminder og ansøgning om fortsættelse

1) Byggeregnskabet godkendt.
Ansøgning om overførsel af overskud kr. 39.337,50
til anlægsprojekt "Renovering af gravminder" som
fortsat projekt imødekommet.

2) Ansøgning om godkendelse af fortsat projekt
"Renovering af gravminder" imødekommet.
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5 Kgs. Lyngby - Sognegården
Sag: Sognegården - Udskiftning af
termoruder (1085) - Kongens Lyngby Sogn
Byggeregnskab for anlægsarbejde til
behandling.

Arbejdet er ikke godkendt af PU før
igangsættelse.

Ansøgning om overførsel af overskud kr.
30.220 til anlægsarbejdet "Kalkning af facader
og gavle kontorbygning", som planlægges
udført i 2018.

Byggeregnskab

Telefonnotat 19.01.2018

Byggeregnskabet godkendt.

Ansøgning om overførsel af overskud kr. 30.220 til
anlægsarbejdet "Kalkning af facader og gavle
kontorbygning" imødekommet.

MR gøres opmærksom på, at anlægsprojekter skal
godkendes af PU inden de igangsættes.

6 Kgs. Lyngby - Nyt stråtag på Stalden
Sag: Ansøgning om igangsættelse af
anlægsarbejde - nyt stråtag (1086) - Kongens
Lyngby Sogn
Ansøgning om igangsættelse af anlægsarbejde
til behandling.

Anlægsmidler videreført fra tidligere kr
455.363.
Anlægsbudget iflg ansøgning kr 477.500. Evt
underskud dækkes af MR's frie midler.

Ansøgning om iværksættelse af anlægsarabejde
- nyt stråtag

Grube: Notat vedr. Kgs. Lyngby - Nyt stråtag
på Stalden

Telefonnotat 8-03-2018

Ansøgning om igangsættelse af anlægsarbejdet
imødekommet. Arbejdet har et budget på kr.
482.762,50

MR bedes fremsende nyt ansøgningsskema med de
korrekte tal anført. Herunder også det forventede
brug af MR's frie midler.

Et eventuelt underskud skal dækkes af MR's frie
midler.

7 Lundtofte - Klage til Københavns Stift og
forvaltningsrevision
Sag: Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab
2015 (976) - Lundtofte Sogn
1) Afventer MR's behandling af svaret fra
Københavns Stift.

2) Afventer MR's behandling af revisors
afrapporteringsrapport på MR's møde 25.
januar 2018.

Der er ikke modtaget bilag fra MR.

1) PU afventer MR's behandling af svaret fra
Københavns Stift.

2) PU afventer MR's behandling af revisors
afrapporteringsrapport.

De to bilag er modtaget fra MR den 13. marts 2018
og sagen vil blive behandlet på PU's næste
ordinære møde den 2. maj 2018.

3) Orientering fra møde mellem PU og MR den 8.
marts 2018.
MR spurgte til, hvordan vi sammen kan komme
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3) Der er aftalt møde mellem PU og MR den 8.
marts 2018.

Klage til Københavns Stift og
forvaltningsrevision

videre. PU's repræsentanter henviste MR til at gå
tilbage til PU's godkendelse den 6. maj 2015 af
finansieringen af to projekter via frigivelse af
præsteembedskapitalen: 1) Færdiggørelse af
Sognegården og 2) Istandsættelse af Lundtofte
Kirkevej 1.
MR skal ansøge PU om frigivelse af
præsteembedskapitaler ved fremsendelse af betalte
fakturaer fra disse to projekter.

PU tiltræder det aftalte på mødet 8. marts 2018, at
MR skal gå tilbage til 2015 og fremsende
ansøgning om frigivelse af
præsteembedskapitalerne med fremsendelse af
betalte fakturaer.

8 Lundtofte - Likviditet
Sag: Lundtofte - Likviditet (1004) - Lundtofte
Sogn
Likviditetslånet, som MR skulle tilbagebetale
senest ultimo september 2017, har MR endnu
ikke tilbagebetalt med henvisning til manglende
midler.

PU har på sit møde 25.10.17 besluttet, at
"1) PU beder MR fremsende plan for betaling
af likviditetslånet i 5% midlerne, således at det
er tilbagebetalt inden udgangen af 2017.
2) PU stopper al behandling af Lundtoftes
anlægssager indtil lånet på 637.982,49 i 5%
midlerne er betalt tilbage og de afsluttede
sagers regnskaber er godkendt at PU.
3) PU undersøger lovligheden af at bede
provstirevisor - eller en anden revisor - om at
foretage forvaltningsrevision af Lundtoftes
regnskab og bogføring.
4) PU undersøger øvrige forvaltningsmæssige
muligheder, til sikring af MR's overholdelse af
PU's beslutninger."

ESAX: Lundtofte Menighedsråds økonomi

A. Brorson: Drøftelse af personalesag i
Lundtofte

VS: Likviditetslån

PU besluttede at fastholde beslutningen fra 25.
oktober 2017, således at PU ikke godkender
igangsættelse af nye anlægsarbejder før
likviditetslånet på kr. 637.982,49 i 5% midlerne er
betalt tilbage.

Med henvisning til beslutningen på PU-mødet den
25.10.17 pkt 4 orienterede provsten om, at
Stiftsøvrigheden har oplyst, at PU har mulighed for
at indberette MR til Stiftsøvrigheden.

PU forventer at modtage ansøgning om frigivelse
af præsteembedskapitaler i sagerne "Færdiggørelse
af sognegården" og "Renovering af Lundtofte
Kirkevej 1". Ansøgningerne skal være fremsendt
senest den 10. april 2018, så ansøgningerne kan
behandles på næste ordinære PU møde den 2. maj
2018.

Henvendelse af 16. februar 2018 fra MR taget til
efterretning.Provsten orienterede om skrivelserne.

9 Lundtofte - Sognegården, færdiggørelse
Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen-
(Kopi) (770) - Lundtofte Sogn
Byggeregnskab af anlægsarbejde til behandling.

MR's byggeregnskab viser udgifter for kr
1.299.660,26.
Der er ialt kr 1.409.259 i anlægsbevillinger,
opsparede og videreførte midler.

PU anmoder om svar fra MR på følgende
spørgsmål, inden endelig behandling af
byggeregnskabet:

1) Bygherrerådgivning i 2012 er i byggeregnskabet
fra 2017 faktureret til kr 195.455. Hvilken del af
projektet vedrører denne rådgivning?

2) Udgiften til Rambøll's rådgivning er dobbelt så
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Det giver et overskud på kr 109.598,74.

Spørgsmål til MR's byggeregnskab:
1) Bygherrerådgivning i 2012 er i
byggeregnskabet fra 2017 faktureret til kr
195.455. Hvilken del af projektet vedrører
denne rådgivning?
2) Udgiften til Rambøll's rådgivning er dobbelt
så stor som budgetteret. Hvorfor?

Notat af 16. februar 2018 fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen modtaget med forslag til yderligere
spørgsmål.

Lundtofte - Sognegården, færdiggørelse

Grube: Notat vedr. Lundtofte - Sognegården,
færdiggørelse

stor som budgetteret. Hvorfor?

3) MR bedes forholde sig til de øvrige spørgsmål i
Grube Mikkelsens notat af 16. februar 2016 og
sende skriftlig redegørelse til PU.

10 Lundtofte: Belægning og facade - kirke,
kirkegård og Materielgård
Sag: Belægning og facade - kirke, kirkegård
og Materielgård (904) - Lundtofte Sogn
1) Byggeregnskab af anlægsarbejde til
behandling.

MR's byggeregnskab viser udgifter for kr
4.410.693.
PU har 15.6.16 godkendt anlægsarbejdet med
en anlægsramme på kr 4,5 mio, og evt
difference skulle dækkes af MR's frie midler.
Der er ialt kr 3.338.536 i anlægsbevillinger,
5%-midler og videreførte midler. Derudover er
der et ikke nærmere angivet beløb på MR's
driftsbudget til kalkning af kirken, som MR
skal bruge til dette arbejde.
Det giver et underskud på kr 1.072.157.

Notat af 15. februar 2018 fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen modtaget.

2) Ansøgning om frigivelse af
præsteembedskapitaler til dækning af
underskuddet.
PU har besluttet, at Lundtoftes
præsteembedskapitaler skal anvendes i stedet
for ligningsmidler og kan således ikke anvendes
som underskudsdækning.

Lundtofte: Belægning og facade - kirke,
kirkegård og Materielgård

Grube: Notat vedr. Lundtofte: Belægning og
facade - kirke, kirkegård og Materielgård

1) MR bedes oplyse, hvilket beløb der i budget
2017 var afsat i driftsbudgettet til kalkning af
kirken. Dette ikke specifiserede beløb var en del af
den godkendte finansiering af anlægsarbejdet og
skal derfor medtages i byggeregnskabet som
indtægt.

2) Ansøgningnen om frigivelse af
præsteembedskapitaler til dækning af underskuddet
på anlægsarbejdet kan ikke imødekommes. PU har
tidligere besluttet, at Lundtoftes
præsteembedskapitaler skal anvendes i stedet for
ligningsmidler og de kan således ikke anvendes
som underskudsdækning.
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Grube: Lundtofte: Belægning og facade - kirke,
kirkegård og Materielgård

11 Lundtofte: Langs Hegnet 61, præstekontor
Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn
Byggeregnskab af anlægsarbejde til behandling.

De ændringer af arbejdet, som har medført
overskridelse af de godkendte bevillinger, er
ikke godkendt af PU.

MR's byggeregnskab viser udgifter for kr
2.463.464.
Der er ialt kr 2.367.756 i anlægsbevillinger,
5%-midler, frigivne præsteembedskapitaler og
videreførte midler.
Det giver et underskud på kr 95.708.

Notat af 21. februar 2018 fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen modtaget.

Lundtofte: Langs Hegnet 61, præstekontor

Grube: Notat vedr. Lundtofte: Langs Hegnet
61, præstekontor

Byggeregnskabet godkendt.

PU gør opmærksom på, at de ændringer af arbejdet,
som har medført overskridelse af de godkendte
bevillinger, er ikke godkendt af PU.

MR henvises til at finansiere underskuddet af MR's
frie midler eller ved kompenserende besparelser.

12 Lundtofte: Lundtofte Kirkevej 1
Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte
Sogn
Byggeregnskab af anlægsarbejde til behandling.

De ændringer af arbejdet, som har medført
overskridelse af den godkendte anlægsramme,
er ikke godkendt af PU.

MR's byggeregnskab viser udgifter for kr
2.596.338.
PU har 15.6.16 godkendt en anlægsramme for
dette anlægsarbejde på kr 2,5 mio.
Der er ialt kr 2.387.378 i anlægsbevillinger,
frigivne præsteembedskapitaler og videreførte
midler. Evt difference skulle dækkes af MR's
frie midler.
Det giver et underskud på kr 208.960.
Den godkendte anlægsramme er overskredet
med kr 96.338.

Notat af  23. februar 2018 fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen modtaget.

Lundtofte: Lundtofte Kirkevej 1

Byggeregnskabet er godkendt.

PU gør opmærksom på, at de ændringer af arbejdet,
som har medført overskridelse af de godkendte
bevillinger, er ikke godkendt af PU.
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Grube: Notat vedr. Lundtofte Kirkevej 1

13 Lundtofte - Vandindtrængning i
Sognegården
Sag: Lundtofte - Ansøgning om 5% midler til
udbedring af vandskade Sognegården (1036) -
Lundtofte Sogn
Ansøgning om kr 250.000 i 5%-midlerne (der
kun må bruges til uforudseelige udgifter) til
udbedring af vandindtrængning i Sognegården.
Til behandling.

MR har tidligere (august 2017) ansøgt om kr
200.000, hvor PU 6.9.17 bevilgede kr 118.750,
men et revideret budget for arbejdet giver MR
22.2.18 anledning til at søge om ialt kr 250.000.

Afventer:
1) Grubes bemærkninger til MR's svar af
22.2.18 til Grubes notat, pkt. 1-5.

2) MR's undersøgelse af, om der er grundlag for
at skaden kan dækkes over forsikringen.

Sognegården: Vandskade i køkken

Grube: Lundtofte - Vandindtrængning i
Sognegården

Vandindtrængning i køkken Lundtofte
Sognegård, løsning

1) PU bevilger kr.  250.000 plus kr. 69.078 = Kr.
319.078 af 5% midlerne, hvoraf der allerede er
bevilget kr. 118.750. Beløbene er inkl. moms.

2) PU afventer nærmere oplysninger fra MR om
behandlingen af forsikringsskaden. En eventuel
udbetaling fra forsikringen skal fradrages det
bevilgede beløb.

14 Lundtofte - Nyt lydanlæg til Lundtofte Kirke
Sag: Lundtofte Kirke - Nyt lydanlæg til kirken
(1037) - Lundtofte Sogn
Ansøgning om godkendelse af anlægsarbejde til
kr 375.000 til behandling.
MR har afsat kr 250.000 i anlægsbudgettet for
2017, der videreføres til dette anlægsarbejde.

Notat af 13. februar 2018 fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen modtaget.

Lundtofte - Nyt lydanlæg til Lundtofte Kirke

Grube: Notat vedr. Lundtofte - Nyt lydanlæg til
Lundtofte Kirke

Sagens behandling er udskudt.
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15 Lundtofte - Haven på Lundtofte Kirkevej 1
Sag: Re-etablering af terrasse Lundtofte
Kirkevej 1 (1025) - Lundtofte Sogn
Ansøgning om godkendelse af anlægsarbejde til
behandling.

MR har afsat kr 150.000 i budget 2017 til dette
arbejde.
MR ønsker at bruge kr 196.321,25 til arbejdet,
og MR søger derfor om kr 50.000 ekstra.

Notater fra Grube Mikkelsen foreligger.

Haven på LK 1

VS_ Reetablering af terrassen, præsteboligen
Lundtofte Kirkevej 1, Lyngby- (Kopi)

Fra Grube: Lundtofte - Vedr. reetablering af
terrasse

Reetablering af terrasse på Lundtofte Kirkevej
1

Notat fra Grube: Lundtofte - Lundtofte
Kirkevej 1, Re-etablering af terrasse

SV: Ansøgning vedrørende re-etablering af
terrasse på Lundtofte Kirkevej 1

Re-etablering af terrasse Lundtofte Kirkevej 1

PU besluttede at fastholde beslutningen fra 25.
oktober 2017, således at PU ikke godkender
igangsættelse af nye anlægsarbejder før
likviditetslånet på kr. 637.982,49 i 5% midlerne er
betalt tilbage.

16 Sorgenfri - Cykelstativer
Sag: Afsatte midler til nye cykelstativer ved
Sorgenfri Kirke (1012) - Sorgenfri Sogn
Byggeregnskab for anlægsarbejde til
behandling.

Regnskab

Det fremsendte byggeregnskab godkendes.

17 Taarbæk - Altertavle
Sag: Altertavle - ikke i brug (1083) - Taarbæk
Sogn
SØ beder om PU's udtalelse i sagen om
bortskaffelse af altertavle, alternativt rammen,
idet altertavlen ikke længere er i brug.

Anmodning om en udtalelse

PU bakker op om MR's forespørgsel om at
bortskaffe den omtalte altertavle alternativt fjerne
rammen og alene bevare/opbevare maleriet.
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18 Budget 2019

Den foreløbige driftsramme for budget 2019
skal udmeldes senest den 15. april 2018.

PU besluttede at den foreløbige udmelding af
driftsrammen for budget 2019 svarer til den
endelige udmelding for budget 2018.

Udmeldingen sker senest 15. april 2018 i
Økonomisystemet.

19 Udviklingspuljen - Ansøgninger
Sag: Udviklingspuljen (582)
1) Ansøgning fra sognepræst Kathrine Holme
Johannesen om støtte til projekt "Samtaler for
gravide i Folkekirken".

2) Ansøgning fra sognepræst Pernille Bach-
Mortensen om støtte til projekt "Samtaler for
gravide".

3) Evaluering og regnskab for projekt "Lutter
salmer" til behandling.

KACH: Ansøgning om støtte fra
Udviklingspuljen i Kongens Lyngby Provsti

PB-M: Ansøgning - Samtaler for gravide

Afregning Lutter-salmer

Med henvisning til Udviklingspuljens regelsæt
opfordres ansøgerne til at udarbejde en fælles
ansøgning. Til brug ved behandlingen af denne,
bedes der fremsendt yderligere oplysninger om
forventet antal deltagere samt en nærmere
redegørelse for økonomien i projektet.

 3) Det fremsendte regnskab og evaueringen tages
til efterrretning.

20 Lundtofte Sogn
Sag: Regnskab 2016 (991)
Afventer besked fra Lundtofte MR, når
punkterne nævnt i revisionsprotokollatet er
bragt i orden.
Bilag ikke modtaget.

Lundtofte Sogn

Afventer besked fra Lundtofte MR, når punkterne
nævnt i revisionsprotokollatet er bragt i orden.

21 Beholdningseftersyn 2017
Sag: Beholdningseftersyn 2017 (1058)
1) PUK: Behandling af revisors bemærkninger
til kasseeftersyn af PUK-kassen

2) Lundtofte: Afventer modtagelse af revisors
bemærkninger.
I henhold til revisors mail af 19. februar 2018 er
de efterspurgte bilag modtaget.
I henhold til revisors mail af 8. marts 2018 er
de efterspurgte bilag alligevel ikke modtaget.
8. marts 2018 er MR bedt om at fremsende en
redegørelse herfor senest 9. marts 2018.

Kgs. Lyngby Provsti - PUK - Afrapportering af
beholdningseftersyn d. 17.10.2017

1) Taget til efterretning.

2) Den efterspurgte redegørelse ikke modtaget fra
MR.

PU afventer redegørelsen samt bemærkninger fra
revisor.
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Lundtofte - Kasseeftersyn

ESAX: Kgs. Lyngby Provsti - Lundtofte Sogn -
Opfølgning på beholdningseftersyn d. 16.
oktober

A. Broroson: Kasseeftersyn - Fremsendelse af
bilag til revisor

VS: Lundtofte Sogn - beholdningseftersyn

Revisors bemærkninger til kasseeftersyn 2017

22 Rammeaftale
Sag: Revisor PricewaterhouseCooper (1017)
Rammeaftale mellem revisor og provsti til
behandling.

Kongens Lyngby Provsti - rammeaftale for
assistance

Udskudt til næste møde.
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23 Christians - Orgelrenovering
Sag: Orgelrenovering (1048) - Christians
Sogn

Christians - Orgelrenovering

[Sag:14/1230] - [Dok.nr.: 25105/18) Regning
fra orgelkonsulent  vedr Christianskirken

[Sag:14/1230] - [Dok.nr.: 26061/18)
Anmodning om yderligere oplysninger fra MR
vedr. orgel - Christianskirken

Taget til efterretning.

24 Kgs. Lyngby - Sognegården: Foldedøre
Sag: Lyngby Kirke - Sognegården, foldedøre -
godkendelse af anlægsarbejder- (Kopi)- (Kopi)
(1072) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer byggeregnskab

Sognegården: Foldedøre

Taget til efterretning.

25 Kgs. Lyngby - Rustenborgvej: Skagensstakit
Sag: Rustenborgvej 5 (538) - Kongens Lyngby
Sogn
Afventer byggeregnskab.

Rustenborgvej: Skagensstakit

Taget til efterretning.

26 Kgs. Lyngby - Præstegården Lyngby
Kirkestræde 12: Køkken
Sag: Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12
(927) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer byggeregnskab.

Præstegården Lyngby Kirkestræde 12: Køkken

Taget til efterretning.

27 Kgs. Lyngby - Orgel
Sag: Orgel Lyngby kirke (1070) - Kongens
Lyngby Sogn

Kgs. Lyngby - Orgel

Referat fra mødet d. 15. februar 2018

Afventer nærmere fra MR.

28 Kgs. Lyngby - Kalkmalerier
Sag: Lyngby kirke - Kalkmalerier: Forslag til
forundersøgelse. (1073) - Kongens Lyngby

Afventer nærmere fra MR.
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forundersøgelse. (1073) - Kongens Lyngby
Sogn

Kgs. Lyngby - Kalkmalerier

29 Lundtofte - Skodsborgvej 44: Køkken
Sag: Skodsborgvej 44 (664) - Lundtofte Sogn
Bilage ikke modtaget fra MR. Evt. ændres til
orienteringssag.

Afventer:

1) Byggeregnskab/oversigt over fakturaer betalt
i denne sag (med kopier).

2) Dernæst fremsende ansøgning om frigivelse
af præsteembedskapitaler til SØ.

3) Afventer redegørelse fra MR ved udgiften til
rådgiver, såfremt denne indgår i regnskabet for
sagen.

Skodsborgvej 44: Køkken

Taget til efterretning.

30 Sorgenfri - Orgel
Sag: Orgel (996) - Sorgenfri Sogn

Sorgenfri - Orgel

Afventer nærmere fra MR.

31 Taarbæk - Sognehus
Sag: Sognehus, Taarbæk Kirke (1074) -
Taarbæk Sogn

Taarbæk - Sognehus

Afventer nærmere fra MR.

32 Virum - Skur
Sag: Tværvej 101 (tidl. Malmmosevej 91)
(596) - Virum Sogn

Tværvej 101 - Skur

Afventer byggeregnskab.

33 Virum - Forslag til lokalplanforslag 278 for
Åbrinken
Sag: Forslag til lokalplanforslag 278 for
Åbrinken (1084) - Virum Sogn

Forslag til lokalplanforslag 278 for Åbrinken

Taget til efterretning.
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Forslag til lokalplanforslag 278 for Åbrinken

Forslag til lokalplanforslag 278 for Åbrinken

34 Kvartalsrapport 4. kvt. 2017
Sag: Kvartalsrapporter 2017 (1009)
Sorgenfri 4. kvartal 2017.

Sorgenfri: Kvartalsrapport og budget, formål 4.
kv

Taget til efterretning.

PU gør opmærksom på, at der kun skal fremsendes
kvartalsrapporter for de 3 første kvartaler.

35 Referater af offentlige MR møder
Sag: Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder (656)
Liste over modtagne referater med oplysning
om mødedato.

Christianskirken - Referat fra MR-møde
torsdag den 18. januar 2018

Kgs. Lyngby - Ref. fra MRmøde nov.

Kgs. Lyngby - Referat MR-møde 16.1.2018

Kgs. Lyngby - Referat MR møde 20.2.2018

Lundtofte: Referat af MRmøde 26.10.17

Lundtofte - Ref. MR-møde torsdag den
25.01.18

Lundtofte - Ref. MR-møde 01.03.18

Sorgenfri: Referat fra MR-møde 23. nov. 2017

Virum - Referat MR møde 31. januar 2018

Taget til efterretning.

36 Moms - Skøn og beregning af
momsfradragsprocenter
Sag: Skøn og beregning af
momsfradragsprocenter - afgørelse fra
Landsskatteretten (1076)
Afventer nærmere fra medlem af Stiftsrådet
Søren Ødum Nielsen.

Taget til efterretning.
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Til Søren Ødum Nielsen: Skøn og beregning af
momsfradragsprocenter - afgørelse fra
Landsskatteretten

37 Eventuelt 1) Den eventuelt forestående strejke/lock-out.

2) Provstirevisors materialeliste.

3) Den nye persondatalov.

Mødet slut. kl. 17.40
Næste møde: 2. maj 2018 i Taarbæk Kirke, kl. 16.00-18.00 med efterfølgende spisning.
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Lars Heilesen Eigil Lundholm Saxe
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Julie Finne Bjorklund Rebel Ulla Willaing Jeppesen

Uni Isenstein Nielsen Vibeke Susanne Lentz
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