
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 23. oktober 2019 - d. 23-10-2019 kl. 19:00 til 21:30

Deltagere: Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Lars Heilesen, Uni Nielsen, Annette Lütgendorff
Brorson, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice Andreassen
Afbud: Julie Finne Bjorklund Rebel, Hans-Christian Jørgensen

Mødet slut kl. 21.30.
 
Næste møde 27. november 2019, kl. 19.00-21.30. 
 
Sager til behandling på dette møde skal være provstikontoret i hænde senest tirsdag den 12. oktober 2019.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

Dagsordenen godkendt. 

2 - Postlisten

Beslutningspunkt

Postlisten er ikke tilgængelig.

3 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
1) Indestående i banker. 
 
2) Mail af 14. oktober 2019 modtaget fra Lyngby-
Taarbæk Kommune med oplysning om deres
beregning af kirkeskatten for 2020.

Sager:
Budget 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2018 - 37253)

Bilag:
VS Budget 2020 - Vedrørende ligningsbeløbet for
kirkeskat 2020, Endelige budgetrammer 2020 -
Lyngby-Taarbæk Kommune

1) Indestående banker:
 
Drift: Kr. 129.223
5% midler: Kr. 2.511.397 
Udviklingspuljen: Kr. 1.008.140
 
2)
Taget til efterretning. 

4 - Ekstraordinært PU-møde til behandling af sager
fra Lundtofte MR

Københavns Stift har i mail af 10. oktober 2019
oplyst, at sagen er overdraget til dem.
Provstiudvalgets formand fremsender skrivelse til



I relation til Lundtofte MRs fremsendelse af klage
over PU og provst til Stiftet fremgår det
af dagsordenen til PU-mødet 21. august 2019, at
dato for ekstraordinært PU-møde fastsættes, når der
foreligger svar fra Stiftet på skrivelse fra PU's
formand.
 
Af mail af 10. oktober 2019 fra Københavns Stift
fremgår det, at sagen er overdraget til dem, og at
Kgs Lyngby Provstiudvalg og provsten for Kgs Lyngby
Provsti anmodes om en udtalelse på baggrund af
klagen. Det er opfattelsen i Københavns Stift, at
provstiudvalget og provsten kan afgive udtalelse på
det foreliggende grundlag.

Københavns Stift indeholdende:
 
1) at PU står uforstående over for, hvordan
Københavns Stift kan henvise til Helsingør Stifts
tidligere tilkendegivelse, da Helsingør Stift har
erklæret sig inhabile.
2) Samtidig anmoder PU Københavns Stift om en
begrundelse for deres opfattelse. Mailen fra
Københavns Stift af 10. oktober 2019 er at opfatte
som en forvaltningsakt og en sådan skal begrundes.
 
Annette Brorson deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

5 - Kgs Lyngby - Ansøgning om 5% midler - Taget på
Lyngby Kirke

Beslutningspunkt
 
Ansøgning fra MR i mail af 12. september 2019 om
kr. 115.000 af 5% midlerne til reparation af taget på
Lyngby Kirke. Beløbet er et overslag modtaget fra
murermester.
 
I henhold til notat af 17. september 2019 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen, bør der tilknyttes en restaureringsfaglig
arkitekt eller anden bygningskyndig med erfaring fra
restaurering af middelalderkirker. Det oplyses tillige,
at Den Kongelige Bygningssagkyndige straks skal
tilkaldes, hvis der under arbejdernes udførelse
afdækkes uforudseelige forhold.
 
Provsten har i mail af 11. september 2019 gjort MR
opmærksom på, at MR skal sikre sig, at arbejdet
udføres med de godkendte materialer og på den
godkendte måde, så Stiftet ikke senere skal bede MR
lave arbejdet om.

Sager:
Kgs Lyngby - Kirkens tag (2019 - 28530)
Kgs Lyngby - Kirkens tag (2019 - 28530)

Bilag:
SV Til H. Grube Mikkelsen Taget på Lyngby Kirke
(STPR F2 613490), Ansøgning vedr. kirkens tag,
DOC118

PU imødekommer den fremsendte ansøgning om kr.
115.000 af 5% midlerne.
 
MR bedes fremsende nærmere oplysninger om
arbejdet på taget. Er arbejdet afsluttet eller er det
igangværende? Har MR tilknyttet en
restaureringsfaglig arkitekt eller anden
bygningssagkyndig med erfaring fra restaurering af
middelalderkirker, som provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
anbefaler i sit notat af 17. september 2019? 
 
Oplysningerne fra MR skal af PU videresendes til
Helsingør Stiftsøvrighed til videre behandling.
 
Byggeregnskab bedes fremsendt, når arbejdet er
afsluttet.

6 - Lundtofte - Opretning af fortov langs Lundtofte
Kirkevej

PU beslutter ikke at godkende anlægsarbejder eller
godkende igangsættelse af anlægsarbejder før den



Beslutningspunkt
 
24. oktober 2018 godkendte PU på ordinært PU-
møde projektet "Lundtofte Kirkevej, fortov", der
drejer sig om opretning og istandsættelse af fortov
langs Lundtofte Kirkevej, og bedt MR fremsende
tidsplan og landskabsarkitektens indstilling til
dette projekt, inden igangsættelse måtte ske.
 
19. juni 2019 havde PU en ny ansøgning fra
Lundtofte MR af 4. juni 2019 til behandling på
ordinært PU-møde om tilladelse til at igangsætte
anlægsarbejdet "Opretning af fortov, Lundtofte
Kirkevej". MR meddelte, at man havde valgt tilbud
fra Sven Bech, og at projektet var gennemgået med
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, der havde
overtaget projektet efter Lea Nørgaard. Det
fremgik af materialet, at budgettet for det
reviderede anlægsarbejde var kr 677.934, men det
fremgik ikke, at MR havde forholdt sig til den af PU
24.10.18 godkendte anlægsramme på kr 587.650 for
arbejdet.
 
 
24. september 2019 har MR fremsendt en 3.
ansøgning om igangsættelse af anlægsarbejdet
"Opretning af fortov langs Lundtofte Kirkevej". De af
PU den 24.10.18 og 19.6.19 udbedte bilag er
modtaget 24.9.19 sammen med/i form af et nyt
projekt med et nyt budget.
Det nye projekt adskiller sig fra de to tidligere
fremsendte og det af PU godkendte projekt den
24.10.18.
Årsagen til, at der fremsendes et nyt og ændret
projekt er, at MR har skiftet landskabsarkitekt.
 
Det nye projekt omfatter punkterne:

Projektbeskrivelse
Finansiering
Tidsplan

 
Finansiering:
Det nye projekt har et samlet budget på kr. 742.934.
Anlægsrammen for projektet var i 2018 kr. 698.750.
 
PU godkendte på PU-mødet 24. oktober 2018 et
projekt med et samlet budget på kr. 587.650.
Finansieringen skulle ske ved hjælp af projektets
anlægsramme på kr. 698.750. PU besluttede
samtidig, at en eventuel overskridelse af det
godkendte projekt på kr. 587.650 skulle dækkes af
MRs driftsbudget, herunder evt. uforudseelige

verserende klagesag er afsluttet med henvisning til
beslutning truffet på PU møde 2. oktober 2019. 
 
Ansøgningen om godkendelse af og igangsættelse af
anlægsarbejdet "Opretning af fortov langs Lundtofte
Kirkevej" fremsendt i MRs mail af 24 september 2019
kan derfor ikke imødekommes.
 
MR pålægges at oplyse, hvilke foranstaltninger, der
af sikkerhedsmæssige grunde skal gennemføres
langs Lundtofte Kirkevej.
Provsten bemyndiges til at igangsætte arbejdet.
 
Annette Brorson deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 



udgifter.
 
Det nye projekt, som MR har fremsendt i mail af 24.
september 2019, har et samlet budget, der er kr.
137.284 højere end det først fremsendte og af PU
den 24. oktober 2018 godkendte projekt. MR
oplyser, at differencen mellem anlægsrammen på kr
698.750 og budgettet for det nye projekt til kr
742.934, dvs kr 44.184, dækkes via kompenserende
besparelser på driften eller MR's frie midler.

Sager:
Lundtofte - Fortov Lundtofte Kirkevej genoprettes
(2018 - 32621)

Bilag:
Opretning af fortov langs Lundtofte Kirkevej, 19-82
Endelig ansøgning vedr. fortov LK, Kopi af
Ansøgningsskema vedr anlægsarbejder fortov m.
uforudsete udgifter, 19-34 Revideret tilbud Sven
Bech (002), Skibsted - beskrivelse forslag dateret
30.04.2019, SK01, SK02, Tidsplan, Kommunens
kommentarer, Politiets kommentarer, brev af 2.maj
2019 til Sven Bech AS

7 - Regnskab 2018

Beslutningspunkt
 
Revisionsprotokollater til behandling for følgende
MR:
 
Christians
Kgs Lyngby
Sorgenfri
Taarbæk
Virum
 
Protokollaterne kan ses i Dataarkivet. 

En gennemgående bemærkning i
revisionsprotokollaterne er spørgsmålet om
manglende funktionsadskillelse og enefuldmagter.
PU beder MR tage spørgsmålet op til debat og
tage beslutning om, hvorvidt der skal ændres på de
nuværende forhold. For eksempel ved at der ved
betalinger i banken altid skal være to personer, der
godkender.
 
MR bedes fremsende deres kommentarer til
bemærkningerne anført i revisionsprotokollatet for
regnskab 2018.
 
 

8 - Budget 2021 - Årshjul 2020

Beslutningspunkt
 
"Årshjul for 2020 for Kgs Lyngby Provsti - Budget
2021" til behandling. 
 
Årshjulet indeholder forslag til mødedatoer og -
tidspunkter for PU i 2020. 

Sager:

Årshjulet 2020 blev godkendt med enkelte
ændringer.
 
Mødedatoerne i 2020 er:
 
29. januar 2020 - Ordinært møde
25. marts 2020 - Formandsmøde med efterfølgende
ordinært møde
6. maj 2020 - Ordinært møde
10. juni 2020 - Ordinært møde
19. august 2020 - Ordinært møde



Budget 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 - 32300)

Bilag:
Årshjul 2020, 191015 Årshjul 2020 Kgs Lyngby -
Budget 2021 - UDKAST

9. september 2020 - Budgetsamråd med
efterfølgende PU møde, hvor der kun behandles
Budget 2021.
28. oktober 2020 - Ordinært møde
25. november 2020 - Ordinært møde
 
Bemærk venligst afleveringsfristen for sager til
behandling til de respektive møder. Særligt gør PU
opmærksom på den forlængede afleveringsfrist til
møderne i august og oktober, der
skyldes forudgående ferieperioder.

9 - Forslag om gratis begravelser

Beslutningspunkt
 
I brev af 8. august 2019 foreslår Jan Skyum Jensen, at
det bliver gratis for folkekirkens medlemmer i Kgs
Lyngby Provsti at blive begravet eller bisat, sådan
som det er indført i Fredensborg Provsti pr. 1. januar
2019. 

Sager:
Gratis begravelser i provstiet (kgs Lyngby Provsti)
(2019 - 26283)
Gratis begravelser i provstiet (kgs Lyngby Provsti)
(2019 - 26283)

Bilag:
Aktdokument, Svar til Jan Skyum om Gratis
begravelser, Aktdokument, Brev - Forslag om
indførelse af gratis begravelse i Kongens Lyngby
provsti, Brev af 8. august 2019 fra Jan Skyum Jensen,
Pressemeddelelse - Nu er det gratis at blive
begravet, Takstregulativ for kirkegårdene i
Fredensborg Provsti 2019

PU debatterede det fremsendte forslag fra Jan
Skyum Jensen.
 
Det meddeles at PU ikke kan tage stilling til forslaget
om gratis begravelse på nuværende tidspunkt.
Begrundelsen for dette er blandt andet spørgsmålet
om den fremtidige drift af de kommunalt drevne
kirkegårde.
 

10 - Udviklingspuljen - Jazz, sang og musik på
Slotsvænget

Beslutningspunkt
 
Evaluering og regnskab til behandling.

Sager:
Udviklingspuljen - Julie K. Goldschmidt - Projekt
"Musikledsagelse på Baunehøj" (2018 - 15862)

Bilag:
Regnskab for Slotsvænget, DOC126

Den fremsendte evaluering og regnskabet taget til
efterretning. 



11 - Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd 2020

Beslutningspunkt
 
Udkast til cirkulærer til brug ved ordinære valg til
menighedsråd i 2020 er fremsendt i høring.
Det drejer sig om:
 
1) Cirkulære om valgret og valgbarhed
2) Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling
3) Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd
4) Cirkulære om indberetning om valg til
menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv.
 
Høringsfristen er 13. november 2019. 

Sager:
Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.:
71065) (2019 - 31474)

Bilag:
Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.
71065), 1. Cirkulære om valgret og valgbarhed, 2.
Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling,
3. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning om
valg til menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over
cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til
høring over cirkulærer om valg til menighedsråd,
Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af
bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd,
455ff429e8d749ea881f16168c604d75

PU ønsker ikke at afgive høringssvar. 

12 - Christians - Renovering af orgel

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Afventer byggeregnskab. 

13 - Christians - Omfangsdræn Chr. X's Alle 118

Informationspunkt
 
Afventer MRs oplysning om, hvilket arbejde
overskuddet på projektet ønskes anvendt til. 

Afventer MRs oplysning om, hvilket arbejde
overskuddet på projektet ønskes anvendt til. 



14 - Kgs Lyngby - Renovering af kontorbygningen
Lyngby Kirkestræde 10A

Informationspunkt
 
MR har i mail af 2. oktober 2019 fremsendt
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.274.347 til
udvendig renovering af kontorbygningen Lyngby
Kirkestræde 10A, samt ansøgt om tilladelse til at
igangsætte arbejdet.
 
MR har af prismæssige hensyn slået to
anlægsarbejder sammen. Det drejer sig om:

1. 8204: Udskiftning af tag -
Ligningsmidler bevilget til dette
arbejde kr. 450.000

2. 8202: Kalkning af facader og gavle -
Ligningsmidler bevilget til dette
arbejde kr. 282.599

 
Den budgetterede udgift beløber sig til kr. 2.006.946,
hvoraf MR har kr. 732.599 i bevilgede anlægsmidler.
 
Den forøgede udgift til udskiftningen af taget
skyldes, at

efterisoleringen bliver dyrere end
forventet, og
der er afsat 15% til uforudseelige
udgifter.

Sager:
Lyngby Kirkestræde 10A - kontorbygningen -
Kalkning af gavl og facade (2019 - 23884)
Lyngby Kirkestræde 10A - kontorbygningen -
Kalkning af gavl og facade (2019 - 23884)

Bilag:
Renovering af kontorbygning i Lyngby kirke,
190812_Udfyldt TBL_JensenogDam_Notat-til-tilbud,
190816_Notat3 _Indkomne tilbud - udspecificering,
Ansøgning til PU fra Kgs. Lyngby Menighedsråd,
DOC159, DOC160, DOC161

Ansøgningen vil blive behandlet på PUs møde den
27. november 2019.
 
 

15 - Kgs Lyngby - Orgel

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 



16 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

Informationspunkt
 
Afventer MR.  

Afventer MR. 

17 - Kgs Lyngby - To tårnure på Lyngby Kirke

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Afventer byggeregnskab. 

18 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Afventer byggeregnskab. 

19 - Kgs Lyngby - Reparation af klokke

Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra MR.

Afventer nærmere fra MR. 

20 - Kgs Lyngby - Henvendelse fra Lyngby-Taarbæk
Kommune om overdragelse af kirkegårde

Informationspunkt
 
Skrivelse fra Kirkeministeriet af 16. september 2019
vedrørende det fremsatte ønske fra Lyngby-Taarbæk
Kommune om at lade driften af kirkegårde, der ikke
ejes af kommunen, overgå til ejer, Kgs Lyngby Sogns
Menighedsråd. 
Lyngby-Taarbæk kommunes henvendelse vedrører
Assistens Kirkegård, Lyngby Park Kirkegård og
Sorgenfri Kirkegård.
 
Ministeriet oplyser, at den ændring af
bestyrelsesforholdet, som kommunalbestyrelsen
ønsker, kan ikke ensidigt besluttes af
kommunalbestyrelsen, idet kompetencen til at
udskille kirkegårdes bestyrelse fra kirkens bestyrelse
i henhold til lovgivningen tilkommer kirkeministeren.
En eventuel ændring af de bestående
bestyrelsesforhold for de tre kirkegårde, der
bestyres af Lyngby-Taarbæk Kommune, vil således
skulle godkendes af kirkeministeren.
 

Taget til efterretning. 



Det oplyses endvidere, at et tidsestimat for en
eventuel ændring af bestyrelsesforholdet ikke kan
anslås, men vil bero på de konkrete
omstændigheder i sagen.

Sager:
Kgs Lyngby - Spørgsmålet om eventuel overtagelse af
de kommunalt drevne kirkegårde (2019 - 24135)

Bilag:
Aktdokument, Til Lyngby-Taarbæk Kommune - Svar
på brev af 17. juni 2019

21 - Lundtofte - Henvendelse fra Lundtofte MR med
anmodning om at PU tager kontakt til Stiftet

Informationspunkt
 
Sagen er udsat til behandling på et ekstraordinært
PU-møde, hvor der kun behandles punkter fra
Lundtofte MR. 

Sagen er udsat til behandling på et ekstraordinært
PU-møde, hvor der kun behandles punkter fra
Lundtofte MR. 

22 - Lundtofte - Klage

Informationspunkt
 
Københavns Stift oplyser i mail af 10. oktober 2019,
at sagen er overdraget til dem, og anmoder PU og
provsten om en udtalelse på baggrund af klagen.
 
Sagen er udsat til behandling på ekstraordinært PU-
møde, hvor der kun behandles punkter fra Lundtofte
MR. 

Sager:
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)

Bilag:
VS Anmodning om revisorundersøgelse, Anmodning
om revisorundersøgelse, Klage over Kongens Lyngby
provstiudvalg og provst Eigil Saxe, overdraget fra
Helsingør Stift, ATT80982

Sagen er udsat til behandling på et ekstraordinært
PU-møde, hvor der kun behandles punkter fra
Lundtofte MR. 
 

23 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Informationspunkt
 
Afventer MR.

Afventer MR. 



24 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelser

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

25 - Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Afventer byggeregnskab. 

26 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

27 - Lundtofte - Regnskab 2016

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

28 - Lundtofte - Regnskab 2017

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

29 - Lundtofte - Regnskab 2018

Informationspunkt
 
Styring af anlægsaktiviteter (SA) 2018 er modtaget
fra MR 30.9.19. Behandles sammen med MR-
regnskab 2018.

Sager:
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)

Bilag:
SV Lundtofte - Regnskab 2018 - Bilaget Styring
Anlægsaktiviteter, Revideret Anlægsoversigt
årsafslutning 2018 Lundtofte 050919

Afventer MR. 



30 - Lundtofte - 100 års jubilæum

Informationspunkt
 
Lundtofte Sogns Menighedspleje har sendt en tak for
PU's gave på kr 500 til Lundtofte menighed i
anledning af 100 års jubilæet for
grundstensnedlæggelsen til Lundtofte kirke i 1919.

Sager:
Menighedsråd - Lundtofte (2018 - 39513)

Bilag:
VS Tak til provstiudvalget, Tak

Taget til efterretning. 

31 - Taarbæk - Deponering af gamel altertavle

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

32 - Taarbæk - Skovkirkegård

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

33 - Taarbæk - Sognehus

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

34 - Virum - Ansøgning om 5% midler - Afskedigelse
af medarbejder

Informationspunkt
 
Ansøgning fremsendt i mail af 2. oktober 2019 om kr.
85.000 af 5% midlerne til brug til dækning af ekstra
lønomkostninger til vikardækning i forbindelse med
afskedigelse af medarbejder.

Sager:
Virum: Ansøgning om 5% midler - Afskedigelse af
medarbejder (2019 - 31488)

Sagen behandles på PU-møde 27. november 2019. 



Bilag:
Ansøgning om 5% midler

35 - Virum - Renovering af Store Krypt

Informationspunkt
 
Helsingør Stiftsøvrighed oplyser, at sagen medtages
på konsulentrundens møde den 5. november 2019. 

Sager:
HEL - Konsulentrunde/byggerunde den 5. november
2019 (2019 - 27665)

Bilag:
Aktdokument

Afventer konsulentrunden 5. november 2019 og
MR. 

36 - Virum - Ny messehagel og stola

Informationspunkt
 
Afventer regnskab. 

Afventer regnskab. 
 
Messehagelen indvies den 1. søndag i advent 2019.

37 - Virum - Etablering af omklædningsrum i Virum
Kirke

Informationspunkt
 
MR har i mail af 10. oktober 2019 fremsendt
byggeregnskab for dette projekt.
 
Der er i budget 2019 afsat kr. 120.000 til projektet.
Det endelige forbrug er kr. 100.187.
 
MR ansøger om at overføre det ikke forbrugte beløb
kr. 24.813 til MRs frie midler.
 
MR oplyser, at regnskabsbilagene vil blive
eftersendt.

Sager:
Virum - Anlægsprojekt - Omklædningsfaciliteter for
kirketjenere (2019 - 10351)

Bilag:
Afslutning af anlægsarbejde, Regnskab
omklædningsrum (1)

Afventer modtagelse af regnskabsbilagene.
 
 



38 - Virum - Omlægning af stengærde ved Virum
Kirke

Informationspunkt
 
Godkendelse af projektet modtaget fra Helsingør
Stiftsøvrighed.
 
Afventer byggeregnskab.
 

Sager:
Virum - Omlægning af stengærde ved Virum Kirke
(2018 - 37673)

Bilag:
Aktdokument, Retur til MR,
2019.06.04_KS_B_Virum, omlægn.stengærde_jf,
Image

Afventer byggeregnskab. 

39 - Udviklingspuljen - Gravidsamtaler

Informationspunkt
 
Kathrine Holme Johannesen oplyser i mail af 12.
august 2019, at hun ønsker at udskyde projektet til
næste efterår, på grund af for få tilmeldte. 

Taget til efterretning. 

40 - Referater fra MR offentlige møder

Informationspunkt
 
Kgs Lyngby - Referat fra MR møde 29. juli 2019, 20.
august 2019 og 17. september 2019.
Lundtofte - Referat fra ekstraordinært MR møde 5.
september 2019 og MR møde 26. september 2019.
Sorgenfri - Referat fra MR møde 23. maj 2019
Virum - Referat fra MR møde 28. august 2019 

Sager:
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019

Taget til efterretning. 



(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)

Bilag:
referat af ex.ordinært MR møde 05.09.19, referat af
ex. MR 05.09.19, Picture (Device Independent
Bitmap), Referat fra menighedsrådsmøde d. 17.
september 2019, DOC157, Referat af MR i Lundtofte
kirke 26.09.19, referat af MR 26.09.19, Picture
(Device Independent Bitmap), Referat MR 7121,
Referat af menighedsrådsmøde 280819, Referat fra
ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 29. juli 2019,
DOC067, Referat fra menighedsrådsmøde d. 20. aug.
2019, DOC148, Beslutningsprotokol 23.5 2019
Sorgenfri, Scan

41 - Kvartalsrapporter - 2. kvt. 2019

Informationspunkt
 
Kvartalsrapport 2. kvt. 2019 modtaget fra:
 
Kgs Lyngby
Lundtofte
Sorgenfri
Taarbæk
Virum

Sager:
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 -
19351)
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 -
19351)
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 -
19351)
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 -
19351)
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 -
19351)

Bilag:
7123@sogn.dk, 19-95 Kvartalsrapport 2019.2,
Kv.rapport 7121, Kvartalsrapport 2, Kvartalsrapport,
DOC149, Kvartalsrapport 2. kvartal Taarbæk
Menighedsråd, Kvartalsrapport 2KVT 2019,
Kvartalsrapport og budget formål, Kvartalsrapport 2.
kvartal 2019, Budget, formål, 2. kvartal 2019

Taget til efterretning.
 
MR bedes være opmærksomme på, at de
fremsendte kvartalsrapporter skal være
underskrevet af formand og kasserer.

42 - Aftale med PricewaterhouseCooper Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 



Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

43 - Momsregler og kirkegårde

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

 

44 - Provstiudvalgskonference 9. november 2019

Informationspunkt
 
Tilmeldingsfristen er 28. oktober 2019.
Provstisekretæren sørger for samlet tilmelding.
 
Pris: Kr. 500 pr. person.

Sager:
Landsforeningen af menighedsråd:
Provstiudvalgskonference 9. november 2019 (Kgs
Lyngby) (2019 - 22580)

Bilag:
Provstiudvalgskonference - 9. november, Fredericia

Tilmeldinger skal ske til provstisekretæren senest 24.
oktober 2019. 

45 - Folkekirkens Familiestøtte

Informationspunkt
 
Samarbejdsprojekt til
overvejelse vedrørende budget 2021 

Sager:
Folkekirkens Familiestøtte (Kgs Lyngby Provsti) (2019
- 24107)
Folkekirkens Familiestøtte (Kgs Lyngby Provsti) (2019
- 24107)

Bilag:
SV Folkekirkens Familiestøtte, Aktdokument,
Folkekirkens Familiestøtte - brochure

Taget til efterretning.
 
Sagen tages op i forbindelse med budget 2021. 

46 - Forslag for kommunestrategi Kgs Lyngby
Kommune

Informationspunkt

Taget til efterretning med bemærkning om at Kgs
Lyngby Sogns MR foretager det nødvendige for at
sikre MRs interesser.



Sager:
HEL - Lokalplaner - Lyngby-Taarbæk kommune (2018
- 11272)

Bilag:
Meddelelse om statusændring til forslag for
kommuneplanstrategi 2019 Byudvikling i balance i
Lyngby-Taarbæk kommune,
70_9675989_1567602933990

47 - Eventuelt

Informationspunkt

Ingen bemærkninger til dette punkt. 
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Vibeke Susanne Lentz Ulla Willaing Jeppesen

Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Uni Nielsen

Annette Lütgendorff Brorson Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Andreassen
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