
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 27. november 2019 - d. 27-11-2019 kl. 19:00 til 21:30

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

Mødet afsluttet kl. 21.30.
 
Hans Christian Jørgensen forlod mødet efter punkt 11.
 
Næste møde 29. januar 2020, kl. 15.00-17.30.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

Godkendt. 

2 - Lundtofte - Klage

Beslutningspunkt
 
Brev fra PU v/ formand Lars Heilesen af 30. oktober
2019, hvor det meddeles, at provstiudvalget står
uforstående over for, hvordan Københavns Stift i sin
mail af 10. oktober 2019 kan henvise til Helsingør
Stifts tidligere tilkendegivelse, da Helsingør Stift har
erklæret sig inhabile.
 
Samtidig anmoder Provstiudvalget Københavns
Stift om en begrundelse for Københavns Stifts
opfattelse af, at PU og provsten kan afgive udtalelse
på baggrund af Lundtoftes klage på det foreliggende
grundlag. Mailen fra Københavns Stift af 10. oktober
2019 er at opfatte som en forvaltningsakt, og en
sådan skal begrundes.
 
Desuden henvises til PU-formandens skrivelse til
Helsingør Stift af 6. juni 2019.
 
PU-formand Lars Heilesen oplyser, at i hvert fald 5
ud af 7 af provstiudvalgets valgte medlemmer har
fuld tillid til provstens arbejde i sagsbehandlingen af
de mange sager, der er foranlediget af Lundtofte
MRs behandling af de løbende sager for Lundtofte

Taget til efterretning.
 
Afventer Københavns Stift. 



MR.
 

Sager:
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)

Bilag:
Aktdokument, VS: Klage fra Lundtofte Menighedsråd
til Helsingør Stiftsadministration

3 - Meddelelse om udtrædelse af Provstiudvalget

I mail af 18. november 2019 meddelte sognepræst
Julie Rebel, at hun trækker sig fra sin post som
gejstligt medlem af Kongens Lyngby Provstiudvalg
med udgangen af november 2019.
 
Efter aftale med PU-formanden er Kirkeministeriet
kontaktet i forbindelse med et gejstligt medlems
udtræden af et PU. Der foreligger pt ingen afklaring.

Sager:
Provstiudvalget 2017-2021 - Kgs Lyngby Provsti (2018
- 10098)

Bilag:
Aktdokument, Til Formanden for Provstiudvalget i
Kongens Lyngby Provsti, ATT32761

PU afventer svar fra KM om sognepræst Julie Rebels
udtræden af PU.
 

4 - Postlisten

Beslutningspunkt

Ingen bemærkninger. 

5 - Provstiudvalget - Mødetidspunkter i 2020

Beslutningspunkt
 
Forslag fra Lars Heilesen om at Provstiudvalget
vender tilbage til eftermiddagsmøder (kl. 15.00-
17.30), idet der har været problemer for flere med
aftenmøder (kl. 19.00-21.30).
 

Sager:
Provstiudvalget 2017-2021 - Kgs Lyngby Provsti (2018
- 10098)

Bilag:
Aktdokument

PU besluttede at mødetidspunktet fremover er
15.00-17.30.
 
Det tilrettede Årshjul udsendes til MR.



6 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
Indestående i bank

Indestående bank:
 
Drift: Kr. 167.438
5% midler: Kr. 2.553.064
Udviklingspuljen: Kr.  1.008.139

7 - Regnskab 2018

Beslutningspunkt
 
Alle regnskaber 2018 er indlæst i Dataarkivet.
Revisionsprotokollater for alle 6 MR er indlæst i
Dataarkivet.
- Revisionsprotokollatet for Lundtofte er indlæst i
Dataarkivet 19. november 2019.
 
Bilag vedrørende MRs behandling af
revisionsprotokollatet er indlæst af Kgs Lyngby,
Taarbæk og Virum. 
 
Kommentarer til revisionsprotokollatet vedrørende
regnskab 2018 er modtaget fra Kgs Lyngby, Sorgenfri
og Virum.
 
Lundtoftes regnskab 2016 og 2017 er ikke godkendt.

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

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, DOC175,
Aktdokument, Kassererens erklæring til MR 2019-03-
13 (1)

Der mangler bilag i Dataarkivet fra Christians,
Lundtofte og Taarbæk der viser, at MR har behandlet
revisionsprotokollatet for regnskab 2018.
Revisionsprotokollaterne skal behandles af MR og
referat fra MR møde, hvor dette er sket, skal
indlæses i Dataarkivet under Regnskab 2018.
 
PU har i mail af 24. oktober 2019 bedt MR fremsende
deres kommentarer til bemærkningerne anført i
revisionsprotokollatet for regnskab 2018. Disse
kommentarer er ikke modtaget fra Christians,
Lundtofte og Taarbæk, som bedes
fremsende disse til behandling på PUs møde 29.
januar 2020.
 
Regnskab 2018 for Christians, Kgs Lyngby, Sorgenfri,
Taarbæk og Virum godkendes.
 
Lundtoftes regnskab 2018 kan ikke godkendes før
regnskab 2016 og 2017 er godkendt.
 

8 - Budget 2020

Alle endelige budgetter 2020 er indlæst i Dataarkivet
og de indlæste budgetter er i overensstemmelse
med de udmeldte budgetrammer.
 
De ”Frie midler” og ”Videreførte midler til ikke
afsluttede anlægsopgaver” stemmer overens i
Regnskab 2018 og Budget 2020, med undtagelse af
følgende:
 
Sorgenfri: Frie midler
Regnskab 2018: Kr. 424,801,00
Budget 2020: Kr. 484.801,00
 

PU konstaterer, at budgetterne fra alle MR
er kontrolleret og er i overensstemmelse med de
udmeldte rammer.
 
Der mangler bilag i Dataarkivet fra Christians,
Sorgenfri og Taarbæk vedrørende MRs behandling af
det endelige budget. Disse bilag skal indlæses i
Dataarkivet under Budget 2020.
 
Der er en uoverensstemmelse i Sorgenfris endelige
budget mellem de frie midler i regnskab 2018 kr.
424.801 og de frie midler i Budget 2020 kr. 484.801.
PU beder MR fremsende forklaring på differencen.
 
Der er en uoverensstemmelse i Taarbæks endelige



Taarbæk: Videreførte midler til ikke afsluttede
anlægsopgaver
Regnskab 2018: Kr. 22.877,00
Budget 2020: Kr. 39.064,50
 
Bilag vedrørende MRs behandling af endeligt budget
2020 er indlæst af Kgs Lyngby, Lundtofte og Virum.  

budget mellem videreførte midler til ikke afsluttede
anlægsopgaver i regnskab 2018 kr. 22.877 og budget
2020 kr. 39.064,50. PU beder MR fremsende
forklaring på differencen.
 
 

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

Beslutningspunkt
 
Ansøgning fra MR i mail af 17. oktober 2019 om
tilladelse til at anvende overskuddet kr. 163.780 fra
anlægsarbejdet "Omfangsdræn - Chr. X 118" til:
 

1. En renovering af vinduer i
embedsboligen Chr X's Alle 118 -
Budgetsat til Kr. 100.000

2. Renovering af kirkens alterparti og
andagtshjørne - Restbeløbet kr. 63.780

Sager:
Omfangsdræn - Embedsboligen Chr X's Alle 118
(2019 - 6312)

Bilag:
Aktdokument

MRs ansøgning af 17. oktober 2019 om tilladelse til
at anvende overskuddet på kr. 163.780 til to
specificerede driftsprojekter

1. renovering af vinduer i embedsboligen
Chr. X's Alle 118 (budgetsat til kr.
100.000) og

2. renovering af kirkens alterparti og
andagtshjørne (kr. 63.780)

imødekommes.
 
Hans Christian Jørgensen deltog ikke i behandlingen
af dette punkt.

10 - Kgs Lyngby - Restaurering af gravminder

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 29. oktober 2019 fremsendt
regnskab for anlægsarbejdet "Renovering af
gravminder" til behandling.
 
PU har i budget 2018 bevilget kr. 200.000 til
renovering af gravminder og der er overført kr.
39.338 fra tidligere projekt "Renovering af
gravminder". I alt kr. 239.338.
 
Regnskabet viser, at der er samlede udgifter for kr.
236.437,50 inkl. moms og et overskud på kr.
2.900,50. MR har ikke oplyst, om de eventuelt
ønsker at overføre overskuddet til et andet
anlægsprojekt.

Sager:
Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder -
Beslutningsbrev fra PU mødet 14. marts 2018 (2018 -

Byggeregnskabet godkendt.
 
MR bedes oplyse hvad overskuddet kr. 2.900,50
ønskes overført til.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



3596)

Bilag:
Aktdokument, DOC174

11 - Kgs Lyngby - Kontorbygningen Kirkestræde 10A
- Renovering

Beslutningspunkt
 
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.
Ansøgningen er vedlagt

budget af 25.09.2019 med en samlet
byggesum på kr 2.006.945,50 inkl
moms og 15% til uforudseelige
udgifter.
Entreprisekontrakt af 25.09.2019 på kr
1.246.550 ekskl moms, kr 1.558.187,50
inkl moms.

7. oktober 2019 fremsendte MR to ekstra bilag til
ansøgningen:

Tilbud af 12.08.2019 fra den af MR
valgte entreprenør på kr 1.219.550
ekskl moms.
Notat af 16.08.2019 fra MRs
bygningskyndige arkitekt Peter Foged
Rasmussen med specificering af
indkomne tilbud.

 
MR har af prismæssige hensyn slået to
anlægsarbejder sammen. Det drejer sig om:
1) 8204: Udskiftning af tag - Ligningsmidler bevilget i
2016 kr. 450.000
2) 8202: Kalkning af facader og gavle - Ligningsmidler
bevilget og overført i 2015-18 kr. 282.599
1+2 I alt kr 732.599.
 
Den budgetterede udgift beløber sig til i alt kr.
2.006.946, hvoraf MR har kr. 732.599 i bevilgede
anlægsmidler, der er opsparet henover årene 2015,
-16, -17 og -18 ved bevillinger og overførsler, der er
godkendt af PU.
 
Den forøgede udgift til udskiftningen af taget
skyldes, at efterisoleringen bliver dyrere end
forventet, og der er afsat 15% til uforudseelige
udgifter.
 

Med henvisning til notat af 22. november 2019 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen imødekommer PU den fremsendte
ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejdet
"Renovering af kontorbygning" på følgende
betingelser:
 

1. MR skal sikre sig, at der foreligger de
nødvendige godkendelser fra
bygningsmyndighederne.

2. Rådgiveraftale fremsendes til PU til
godkendelse.

3. MR anmoder rådgiverne om en
nærmere redegørelse for fordyrelsen.

4. MR anmoder rådgiverne om at
overveje at reducere afsætningen til
uforudseelige udgifter til 10%.

 
Anlægsarbejdet må ikke iværksættes før PU har
modtaget MRs svar på de fire anførte betingelser. PU
afventer MRs fremsendelse af de ønskede
bilag/oplysninger.
 
Finansiering af arbejdet:
Den ansøgte tillægsbevilling kan ikke imødekommes.
MR har kr 700.000 til at iværksætte det
forberedende arbejde. MR kan ansøge om
restbeløbet til anlægsarbejdet i forbindelse med
budget 2021.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 
 
 



Sagen er sendt til udtalelse hos provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik grube Mikkelsen
den 14. november 2019.

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

Bilag:
Aktdokument, DOC159, DOC160, DOC161,
Aktdokument, 190812_Udfyldt
TBL_JensenogDam_Notat-til-tilbud, 190816_Notat3
_Indkomne tilbud - udspecificering

12 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 11. november 2019 fremsendt
ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejdet
"Udvidelse af køkken". MR har i mail af 13.
november 2019 fremsendt tidsplan for projektet
med opstart i uge 48/2019 og afslutning i det tidlige
efterår 2020.
 
MR har i mail af 23. oktober 2018 ansøgt om at
overføre kr. 107.036,37 fra afsluttet
anlægsarbejde "Renovering af orgel" til
anlægsarbejde "Udvidelse af køkken", hvilket PU har
godkendt på sit ordinære møde 28. november 2018.
 
PU har i budget 2020 bevilget anlægsmidler kr.
393.000 til anlægsarbejdet "Udvidelse af køkken".
 
Det samlede budget for projektet er kr. 500.000.
 
Sagen er sendt til udtalelse hos provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
den 14. november 2019.

Sager:
Sorgenfri - Køkkenudvidelse (2018 - 25352)
Sorgenfri - Køkkenudvidelse (2018 - 25352)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejder Kgs. Lyngby Provsti, Projektnotat,
Spiseplads1, Spiseplads2, Spiseplads3, Aktdokument,
I4589_ZNOTAT_N002A

PU imødekommer den fremsendte ansøgning om
iværksættelse af anlægsarbejdet "Udvidelse
af køkken" på følgende betingelser, med henvisning
til notat af 21. november 2019 fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen:
 

1. Budgettet reduceres med minimum  kr.
100.000 inkl. moms.

2. Honorartilbuddet, der omtales i fa.
AFMs notat af 16. august 2018,
forelægges PU.

3. Udbuddet forenkles, idet der kun
indhentes 2 underhåndstilbud.

4. Der udarbejdes budget, hvor der også
gøres rede for afsætning til
uforudseelige udgifter.

 
Anlægsarbejdet må ikke iværksættes før PU har
godkendt de fire anførte punkter. PU afventer MRs
fremsendelse af de ønskede bilag/oplysninger.
 
PU bemyndiger provsten til at gennemgå de
fremsendte bilag og påse at de opfylder de 4 punkter
anført og i bekræftende fald at give MR tilladelse til
at iværksætte arbejdet.
 
Ulla W. Jeppesen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



13 - Virum - Kørevej

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 12. november 2019 fremsendt
ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejdet
"Kørevej".
 
PU har i budget 2020 bevilget kr. 620.00 til
anlægsarbejdet "Kørevej".
 
Det samlede budget for projektet er kr. 626.013. MR
oplyser i mailen af 12. november 2019, at en
eventuel overskridelse af anlægsbevillingen
finansieres af MRs frie midler.
 
Sagen er sendt til udtalelse hos provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik grube Mikkelsen
den 13. november 2019.
 
 

Sager:
Virum - Kørevej (2019 - 35290)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejder kørevej, 2-Tilbudsliste, 2-Tilbudsliske
(1), 1b-Tegn VK2018- 02 , matrikelopmåling, 1a-Tegn
VK2018- 01 , område nordsiden kirken, 4-
Bilag_trooglove (1), 5-Bilag_dækningsbekræftigelse
(2), 6-Entreprenørgaranti, 1006-Anvisning af dræn,
1-Udbudsbrev (4), 3-Arbejdsbeskrivelse 03docx,
Gmail Rettelsesbrev 1+2, Rettelsesbrev, Tilbudsliste
(2), Tilbudsliste (1)

På baggrund af notat af 20. november 2019 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen imødekommer PU den fremsendte
ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejdet
"Kørevej".
 
PU gør opmærksom på, at MR bør sikre sig, at det
lave tilbud fra Anders Matthiessen ApS ikke beror på
en regnefejl.
 
MR bedes fremsende følgende dokumenter til PUs
orientering:
 

1. Rettelsesbrev 2 af 24. januar 2018
2. Oprindeligt tilbud fra entreprenør

Anders Matthiessen ApS
3. Tilbud på prisregulering fra

entreprenøren. 
 
Uni Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

14 - Virum - Etablering af omklædningsrum i Virum
Kirke

Beslutningspunkt
 
Virum har i mail af 10. oktober 2019 fremsendt
byggeregnskab for dette projekt.
 
Der er i budget 2019 afsat kr. 125.000 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.

Sager:
Virum - Anlægsprojekt - Omklædningsfaciliteter for

Byggeregnskabet godkendt.
 
Det ikke forbrugte beløb kr. 24.813 kan overføres til
MRs frie midler.
 
Uni Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



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

Bilag:
Aktdokument, Bilag ved. omklædningsrum,
Aktdokument, Regnskab omklædningsrum (1)

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

Beslutningspunkt
 
Ansøgning fremsendt i mail af 2. oktober 2019 om
hel eller delvis dækning af MRs udgifter på kr. 85.000
af 5% midlerne i forbindelse med ekstra
lønomkostninger til vikardækning i forbindelse med
en ekstraordinær afskedigelse af en medarbejder.

PU imødekommer MRs ansøgning med 50% af det
ansøgte beløb, kr 42.500, af 5% midlerne.
 
Uni Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

16 - Udviklingspuljen - Projekt "Salon for tid og
eksistens" - Taarbæk

Beslutningspunkt
 
Ansøgning af 22. oktober 2019 fra Taarbæk MR,
v/Viviane Mortensen, om kr. 40.000 til
gennemførelse af 6 arrangementer - foredrag med
efterfølgende diskussion - under navnet "Salon for
tid og eksistens".
 
Udviklingspuljens regelsæt: "Der ydes ikke tilskud til
projekter der allerede er etablerede og i gang inden
ansøgningen er behandlet" og "Der ydes ikke tilskud
til projekter der allerede findes i et af eller flere
sogne i provstiet".
Der er afholdt saloner i Taarbæk 19. september 2019
og 24. oktober 2019. Desuden synes "Salon for tid og
eksistens" i Taarbæk Sogn at ligne "Filosofiske
saloner" i Lyngby Sogn (afholdt i 2018).

Sager:
Udviklingspuljen - Viviane Mortensen, Taarbæk MR -
Salon for tid og eksistens (2019 - 33117)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til PU om midler til Salon
for tid og eksistens

PU kan ikke imødekomme ansøgningen, da der i
følge Udviklingspuljens regelsæt ikke ydes tilskud til
projekter der allerede er etablerede og i gang inden
ansøgningen til Udviklingspuljen er behandlet og
heller ikke til projekter der allerede findes i et eller
flere sogne i provstiet.
 
Taarbæks "Salon for tid og eksistens" er afholdt 19.
september 2019 og 24. oktober 2019 og den ligner
"Filosofiske saloner" der er afholdt i Kgs Lyngby Sogn
siden 2018.
 
 

17 - Udviklingspuljen - Projekt "Krop og Ånd" -
Christians

Ansøgningen om kr. 16.500 imødekommes. 



Beslutningspunkt
 
Ansøgning af 8. november 2019 fra sognepræst Anita
Brændsgaard Bennetsen og kirke- og
kulturmedarbejder Catherine Murphy, begge fra
Christianskirken, om kr. 16.500 til gennemførelse af
CrossYoga instruktøruddannelsen, bøger til
uddannelsen samt indkøb af udstyr.
 
Uddannelsen skal anvendes til projektet "Krop og
Ånd", der skal afholdes i Christianskirken.

Sager:
Udviklingspuljen - projekt "Krop og Ånd" (2019 -
34917)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om kursus i forbindelse
med opstart af krop

18 - FAR - Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgvning

Beslutningspunkt
 
Der er tegnet abonnement på
arbejdsmiljørådgivning i FAR.
 
PUK har betalt i 2018 og 2019 og kan konstatere, at
abonnementet ikke har været brugt af MR. Skyldes
det manglende viden eller manglende ønske om at
bruge FAR? Bruger MR eventuelt andre aktører?
 
Spørgsmålet er, om abonnementet skal fortsætte?
Hvad vil MR sige, hvis abonnementet opsiges?
 
Skal der eventuelt arbejdes mere direkte på at MR
bruger abonnementet?

PU beslutter at fortsætte abonnementet i 2020 og
afholder udgiften af Provstiudvalgskassen. Fra 2021
skal udgiften afholdes af de enkelte MR.
 
Det ses ikke at der er gjort brug af
abonnementet hidtil og PU vil derfor invitere FAR til
Formandsmødet den 25. marts 2020, for at
informere MR om abonnementets indhold.
 

19 - Christians - MRs sammensætning

Informationspunkt
 
Oplysning fra Christians om ny formand og
indtræden af 1. suppleant i MR.

Sager:
Menighedsråd - Christians Sogn (2018 - 15246)
Menighedsråd - Christians Sogn (2018 - 15246)

Bilag:

Taget til efterretning. 



Aktdokument, 20191107_Christianskirken
Beslutningsprotokol underskrevet, Aktdokument,
20190822_Christianskirken Beslutningsprotokol
underskrevet

20 - Christians - Orgel

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.
 

Afventer byggeregnskab. 

21 - Kgs Lyngby - Kørevej

Informationspunkt
 
Mail af 31. oktober 2019 fra MR med oplysning om,
at de ønsker at tilbageføre kr. 100.000 af MRs frie
midler, som var bundet til dette projekt, der nu er
forkastet.

Sager:
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)

Bilag:
Aktdokument

Punktet er ændret fra et informationspunkt til et
beslutningspunkt.
 
Anmodningen imødekommes. 
 
PU ønsker nærmere oplysninger om hvad den
fremtidige plan er. 

22 - Kgs Lyngby - Orgel

Informationspunkt
 
Afventer MR.

Sager:
Kgs. Lyngby - Orgel (2018 - 3409)

Bilag:
Aktdokument, Referat orgeludvalgsmøde d. 8. nov
2019

Afventer MR. 

23 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

Informationspunkt
 
Afventer MR.

Afventer MR. 

24 - Kgs Lyngby - To tårnure på Lyngby Kirke Afventer byggeregnskab. 



Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

25 - Kgs Lyngby - Taget på Lyngby Kirke

Informationspunkt
 
Afventer MR.

Afventer MR. 

26 - Kgs Lyngby - Reparation af klokke

Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra MR.

Afventer nærmere fra MR. 

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

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

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

28 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Informationspunkt
 
Afventer MR.

Afventer MR. 

29 - Lundtofte - Opretning af fortov langs Lundtofte
Kirkevej

Informationspunkt
 
PU afventer afslutning af den verserende klagesag.
 
 

Der er ikke modtaget det efterspurgte materiale fra
MR siden sidste PU-møde den 23. oktober 2019.
 

30 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - 5% midler

Informationspunkt
 
1) MR har i mail af 14. oktober 2019 fremsendt

1) Taget til efterretning.
 
2) Anmodningen om frigivelse af ansøgt beløb kr.
212.931 af 5% midlerne kan ikke behandles.
 



opgørelse over udgifter til ventilation i
embedsboligen. Der var udbetalt kr. 54.825 af 5%
midlerne i juli 2017. MRs opgørelse viser, at der har
været udgifter for kr. 52.772,50.
 
Det for meget modtagne beløb kr 2.052,50 er
indbetalt til 5% kontoen.
 
 
2) MR har i mail af 14. oktober 2019 anmodet om
udbetaling af bevilget beløb af 5% midlerne kr
212.931.
 
PU har på PU-møde den 29. marts 2017 bevilget
beløbet.
PU har i mail af 31. marts 2017 bedt MR fremsende
den tilrettede og underskrevne rådgiveraftale til PUs
orientering.
 
PU har på PU-møde 14. marts 2018 behandlet MRs
byggeregnskab af 13. oktober 2017 uden at
byggeregnskabet blev godkendt.
PU har i mail af 16. marts 2018 bedt MR fremsende
et redigeret byggeregnskab, hvor alle indtægter er
medtaget.
 
Da PU ikke har modtaget det redigerede
byggeregnskab og den tilrettede og underskrevne
rådgiveraftale, har PU i mail af 15. oktober 2019 igen
bedt MR fremsende

den tilrettede og underskrevne
rådgiveraftale til PUs orientering - med
henvisning til PUs mail af 31. marts
2017.
et redigeret byggeregnskab, hvor alle
indtægter er medtaget - med
henvisning til PUs mail af 16. marts
2018.

Det redigerede byggeregnskab er ikke modtaget.
Den tilrettede og underskrevne rådgiveraftale er ikke
modtaget.

Sager:
Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Bygning af
præstekontor - Udbetalte 5% midler (2019 - 32029)
Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Bygning af
præstekontor - Udbetalte 5% midler (2019 - 32029)
Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Bygning af
præstekontor - Udbetalte 5% midler (2019 - 32029)

Bilag:
Aktdokument, img20191012_10421961,
img20191012_10430668, Aktdokument,

Det fremsendte byggeregnskab for dette projekt er
ikke godkendt af PU.
 
Inden godkendelse kan ske, skal MR fremsende de
bilag PU flere gange har bedt om. Det drejer sig om:
 

Den tilrettede og underskrevne
rådgiveraftale
Et redigeret byggeregnskab, hvor alle
indtægter er medtaget. 

 
Når de nævnte bilag er modtaget, kan PU behandle
byggeregnskabet og efterfølgende behandle
ansøgningen om frigivelse af ansøgt beløb kr.
212.931 af 5% midlerne.



Aktdokument, Langs Hegnet 61 - Brev fra PU af 16.
marts 2018 - Hentet fra ESDH

31 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelser

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

32 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken,
badeværelse mm.

Informationspunkt
 
PU bevilgede i budget 2017 kr. 706.250 til
anlægsarbejdet "Skodsborgvej 44 maling, køkken,
badeværelse mm.".
 
Kr 330.423,75 af anlægsbevillingen er anvendt til nyt
køkken.
Der resterer kr 375.826,25 af MRs anlægsbevilling i
2017 øremærket til maling og badeværelse
i embedsboligen Skodsborgvej 44.
 
Maling:
PU har ikke modtaget oplysning om maling af
boligen.
 
Køkken:
Der er opsat nyt køkken. PU har på sit møde den 2.
maj 2018 godkendt MRs ansøgning om frigivelse af
indestående præsteembedskapitaler kr. 330.423,75
jvf MRs byggeregnskab i mail af 14. april 2018.
 
Badeværelser:
PU har ikke modtaget oplysning om istandsættelse
af boligens badeværelser.

Afventer MR.

33 - Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab. 

34 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Informationspunkt
 

Afventer MR. 



Afventer MR.
 

35 - Lundtofte - Regnskab 2016

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

36 - Lundtofte - Regnskab 2017

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

37 - Lundtofte - Regnskab 2018

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

38 - Taarbæk - Deponering af altertavle

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.
 

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

39 - Taarbæk - Skovkirkegård

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 

40 - Taarbæk - Sognehus

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 

Afventer MR. 



41 - Virum - Ny messehagel og stola

Informationspunkt
 
Afventer regnskab.

Afventer regnskab. 

42 - Virum - Omlægning af stengærde ved Virum
Kirke

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab. 

43 - Virum - Renovering af Store Krypt

Informationspunkt
 
Afventer MR.

Sager:
Virum - Renovering af store krypt (2019 - 19346)

Bilag:
Aktdokument, Referat af møde konsulentrunden 5.
november 2019 i Virum kirke.docx

Afventer MR. 

44 - Referater fra offentlige MR mødeer

Informationspunkt
 
Christians: Referat fra MR møde 22. august 2019, 9.
oktober 2019 og 7. november 2019.
Kgs Lyngby: Referat fra MR møde 9. oktober 2019.
Lundtofte: Referat fra MR møde 24. oktober 2019 og
ekstraordinært MR møde 11. november 2019.
Sorgenfri: Referat fra MR møde 15. august 2019
Taarbæk: Referat fra MR møde 2. august 2019.
Virum: Referat fra MR møde 7. oktober 2019 og 6.
november 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

Taget til efterretning. 



(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)

Bilag:
Aktdokument, 20190822_Christianskirken
Beslutningsprotokol underskrevet,
201910_Christianskirken Beslutningsprotokol
underskrevet, Aktdokument, Beslutningsprotokol
15.8.19, Aktdokument, 2019-10-08 Referat m
underskrifter, Aktdokument, 2019-08-22 Referat,
Aktdokument, referat af MR 24.10.19, Picture
(Device Independent Bitmap), Aktdokument,
DOC172, Aktdokument, Referat af
menighedsrådsmøde 061119, Aktdokument, Referat
af ex.ordin MR 11.11.19, Picture (Device
Independent Bitmap), Aktdokument

45 - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2019

Informationspunkt
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 modtaget fra alle
MR.

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:
Aktdokument, Kvartalsrapport 3. kvartal 2019,
Budget, formål 3. kv. 2019, Aktdokument,
Kvartalsrapport 2, økonomiportal, Kommentarer til
kvartalsrapport 2 2019, Aktdokument, DOC173,
Aktdokument, 3. kvartalsrapport 2019 underskrevet,
Picture (Device Independent Bitmap), Aktdokument,
Kvartalsrapport 71210003

Taget til efterretning. 



46 - Lokalplan 270

Informationspunkt

Sager:
Lundtofte - Forslag til lokalplan 270 - for et blandet
bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 (2019
- 32027)
Lundtofte - Forslag til lokalplan 270 - for et blandet
bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 (2019
- 32027)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, 2019.10.31_KS_B_LP
270_Lundtoftevej 160_jf

Taget til efterretning. 

47 - Aftale med PricewaterhouseCooper

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.
 

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

48 - Momsregler og kirkegårde

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.
 

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

49 - Eventuelt

Informationspunkt

Uni Nielsen informerede fra
Provstiudvalgskonferencen 9. november 2019,
afholdt af Landsforeningen af Menighedsråd.
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Vibeke Susanne Lentz Ulla Willaing Jeppesen

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Uni Nielsen

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Andreassen
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