
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 5.maj 2021 - d. 05-05-2021 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Willaing Jeppesen, Uni
Nielsen, Martin Court Frost Sørensen, Eigil Lundholm Saxe

Kristian Tvilling og Beate Friderichsen deltog ikke i mødet.
 
Mødet slut kl 17.30.
 
Næste ordinære PU-møde afholdes onsdag den 9. juni kl 15.00-17.30.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

Dagsordenen godkendt. 

2 - Postlisten

Beslutningspunkt
 
Færdiggørelsen og godkendelsen af referatet af PU-
mødet 25. marts 2021 tog desværre væsentlig
længere tid end normalt. Det blev godkendt af PU
den 16. april 2021, hvorefter provstikontoret sendte
breve til de relevante MR, personer og myndigheder,
inden referatet blev sendt til de seks MR i provstiet
og efterfølgende blev lagt på provstiets hjemmeside.

PU tager redegørelsen til efterretning og bemærker,
at online-møder kræver en mere omfattende
godkendelsesprocedure end normalt.
 
PU efterlyser adgang til det nye Byggesagssystem.

3 - PUK - Økonomi

Beslutningspunkt
 
I mail af 16. april 2021 har PU meddelt biskoppen, at
PU meget gerne vil fremsende PUK regnskaber til
Stiftet i underskrevet stand, hvad PU tidligere har
gjort opmærksom på i flere skrivelser til Stiftet, idet
sagen løbende har været behandlet i PU.
Imidlertid har PU endnu ikke modtaget noget
relevant svar fra Stiftsøvrigheden på PU's spørgsmål,
men når et sådant svar er modtaget, bliver
regnskaberne underskrevet.

Sager:

Taget til efterretning.
 
Indestående i bank: 
Drift: kr 616.545
5%-midler: kr 2.296.980
Udviklingspuljen: kr 1.237.815
 
Provsten oplyste, at der ved Skoletjenestens
repræsentantskabsmøde 15. april 2021 blev valgt ny
kasserer for Skoletjenesten. Provstisekretær for Kgs
Lyngby Provsti Beate Frederichsen fungerer
fremover ikke som kasserer for Skoletjenesten. Taget
til efterretning.



PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283)

Bilag:
Aktdokument, Picture (Device Independent Bitmap)

4 - Opfølgning på klage fra Lundtofte 6. april 2019
(2021-8192)

Beslutningpunkt
 
1) PU har 16. april 2021 sendt svar på biskoppens
anmodning af 17. marts 2021. Nogle af bilagene til
skrivelsen vil blive eftersendt.
 
2) PU's formand har 15. april 2021 sendt mail til
biskop Peter Birch vedrørende behandling af sagen
Lyngby Provsti - Lundtofte.
 
På foranledning af biskop Peter Birch er der aftalt et
møde mandag den 3. maj 2021 mellem
biskoppen, PU's formand og provsten.
 
3) PU har i mail af 23. april 2021 modtaget Lundtofte
MR's bemærkninger til præsternes oplysninger
(ifølge referatet fra biskoppens møde med
Lundtoftes præster den 8. marts 2021) om, at "Der
er et underskud på 1,2 mio. kr. på de frie midler".
MR oplyser, at præsternes møde hverken var
initieret eller godkendt af MR. MR blev
efterfølgende orienteret om mødet, dog uden at
modtage et referat.
MR oplyser endvidere, at de frie midler pr. 31.
december 2020 er kr. 79.728,95, hvilket fremgår af
det afleverede regnskab.

Sager:
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, PU-brev
til biskoppen 16. April 2021, 1-2021 PU referat møde

Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Taget til efterretning. PU afventer det videre
forløb.
Ad 3) Taget til efterretning.
23. april 2021 har PU modtaget mail fra Lundtofte
MR: "Lundtofte MR ser også frem til, at det bliver
muligt at afholde det ønskede møde mellem
Provstiudvalget og Menighedsrådet."
På mødet med biskoppen den 3. maj 2021, hvor PU-
formand og provst deltog, drøftede mødedeltagerne
problemerne vedrørende de uafsluttede regnskaber
og øvrige udestående sager. For så hurtigt som
muligt at finde en løsning enedes man om at
undersøge muligheden for et fælles møde mellem
Stiftet, Provstiet og Menighedsrådet. Biskoppen
overvejer dette samt de drøftede
løsningsmuligheder. PU afventer biskoppens
tilbagemelding, og PU retter henvendelse
til biskoppen om forslag til mødetidspunkt.
PU ser ligeledes frem til mødet og foreslår, at mødet
afholdes snarest muligt.



3. februar 2021, 2-2020 PU referat møde 10. januar
2020, 1-2020 PU referat møde 29. januar 2020, 8-
2020 PU referat ekstraordinært møde 10. december
2020, 7-2020 PU referat møde 25. november 2020,
6-2020 PU referat møde 28. oktober 2020, 5-2020 PU
referat ekstraordinært møde 21. oktober 2020, 4-
2020 PU referat møde 9. september 2020, 3-2020 PU
referat møde 19. august 2020, 8-2019 PU referat
møde 27. november 2019, 7-2019 PU referat møde
23. oktober 2019, 6-2019 PU referat møde 2. oktober
2019, 5-2019 PU referat møde 21. august 2019, 4-
2019 PU referat møde 19. juni 2019, 3-2019 PU
referat møde 1. maj 2019, 8-2018 PU referat møde
28. november 2018, 7-2018 PU referat møde 24.
oktober 2018, 6-2018 PU referat møde 5. september
2018, 5-2018 PU referat møde 22. august 2018, 4-
2018 PU referat møde 20. juni 2018, 3-2018 PU
referat møde 2. maj 2018, 9-2017 PU referat møde
29. november 2017, 7-2017 PU referat møde 25.
oktober 2017, 6-2017 PU referat møde 6. september
2017, 5-2017 PU referat møde 23. august 2017, 4-
2017 PU referat møde 21. juni 2017, 3-2017 PU
referat møde 10. maj 2017, 2-2017 PU referat møde
29. marts 2017, 1-2017 PU referat møde 25. januar
2017, 2-2018 PU referat møde 14. marts 2018, 1-
2018 PU referat møde 24. januar 2018, 2-2019 PU
referat møde 27. marts 2019, 1-2019 PU referat
møde 23. januar 2019, Picture (Device Independent
Bitmap), Aktdokument, PU-brev til biskoppen 16.
April 2021, Lundtofte MR - Oversigt - Sager i ESDH og
F2 - pr 31. Marts 2021, Picture (Device Independent
Bitmap), Aktdokument, PU-brev til biskoppen 16.
April 2021, Lundtofte MR's klage af 6 April 2019,
Brev til Københavns Stift - endelig version, Klagesag
Bilag 10, Klagesag Bilag 9, Klagesag Bilag 8, Klagesag
Bilag 7, Klagesag Bilag 6, Klagesag Bilag 5, Klagesag
Bilag 4, Klagesag Bilag 3, Klagesag Bilag 2, Klagesag
Bilag 1, Notat vedr Lundtoftes klage, Klagesag Bilag
20, Klagesag Bilag 19, Klagesag Bilag 18, Klagesag
Bilag 17, Klagesag Bilag 16, Klagesag Bilag 15,
Klagesag Bilag 14, Klagesag Bilag 13, Klagesag Bilag
12, Klagesag Bilag 11, Klagesag Bilag 29, Klagesag
Bilag 28, Klagesag Bilag 27, Klagesag Bilag 26,
Klagesag Bilag 25, Klagesag Bilag 24, Klagesag Bilag
23, Klagesag Bilag 22, Klagesag Bilag 21, Picture
(Device Independent Bitmap), Aktdokument, PU-
brev til biskoppen 16. April 2021, Referat fra
ekstraordinært PU møde 21. oktober 2020, 201124
Fra Københavns biskop til Kgs. Lyngby provstiudvalg,
201124 Fra Københavns biskop til Lundtofte sogns
menighedsråd, VS: Klage over den manglende
besvarelse af Lundtofte Menighedsråds spørgsmål til
Københavns Stift, Seneste sager om adfærd, Bilag 1



Anmodning til Helsingørs Stift 06.04.2019,
8C462CE424634C2D8DD8CA3755A4C6E7, Bilag 2
Tidslinje for Bekyrmingsskrivelsens vej og
behandling, Bilag 3 Konkrete spørgsmål korr.
nummerering, Bilag 4 Mail 04.11.2020 fra
Københavns Stift, Bilag 5 Fra Københavns Biskop
24.11.2020, Bilag 6 Redegørelse til Julie Weile Larsen
18.11.2020, Picture (Device Independent Bitmap)

5 - Kgs Lyngby - Kontorbygning Lyngby Kirkestræde
10A - Renovering (2019-23884)

Beslutningspunkt
 
PU har i mail af 16. april 2021 bedt MR oplyse,
hvordan restbeløbet kr 101.555 skal finansieres.
MR foreslår i mail af 22. april 2021 at
finansiere restbeløbet kr. 101.555 på denne måde:

1. Overførsel af anlægsmidler kr.
75.000 bevilget i Budget 2016 til
anlægsprojektet "Fliser mod 10B
renoveres" til renoveringen af
kontorbygningen Lyngby Kirkestræde
10A.

2. Kr. 26.555 finansieres af MR's frie
midler.

MR henstiller til, at eventuelle store prisforhøjelser
på byggematerialer til dette projekt, der henføres til
Corona situationen, kan dækkes af 5% midler, da det
er en helt ekstraordinær situation.
 
Den af PU efterspurgte underskrevne og dermed
gældende rådgiveraftale er fremsendt via
"Byggesag", hvilket MR har dokumenteret ved
fremsendelse af kvittering fra "Byggesag". På grund
af en generel teknisk fejl i "Byggesag" er bilaget ikke
synligt i "Byggesag", og provstikontoret har
kontaktet IT-kontoret for en løsning af dette
problem.
PU har i mail af 16. april 2021 meddelt MR, at den
efterspurgte rådgiveraftale er modtaget pr. mail fra
MR.
 
PU har 22. april 2021 modtaget en kopi
af svarskrivelse fra biskoppen til MR med henvisning
til MR's henvendelse den 14. april 2021 i denne sag
til biskoppen om manglende offentliggørelse af
referat af PU-mødet 25. marts 2021. Biskoppen
vedhæfter et link til referatet og henviser MR til, at
referatet er offentliggjort på provstiets hjemmeside.

Sager:

PU godkender MR's forslag til finansiering af
restbeløbet kr 101.555:

1. Overførsel af anlægsmidler kr.
75.000 bevilget i Budget 2016 til
anlægsprojektet "Fliser mod 10B
renoveres" til renoveringen af
kontorbygningen Lyngby Kirkestræde
10A.

2. Kr. 26.555 finansieres af MR's frie
midler.

Da det er tale om en helt ekstraordinær
situation, der kan henføres til Corona, opfordrer
PU til, at MR ansøger om 5%-midler til dækning af
eventuelle store prisforhøjelser på byggematerialer
til dette projekt.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -
kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)
Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -
kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Biskop til Kongens
Lyngby Sogns Menighedsråd

6 - Kgs Lyngby - Revner i kirkemuren

Beslutningspunkt
 
Sagen er lagt i "Byggesag" 15. april 2021.
 
Den forventede samlede pris inkl. moms for
projektet er oplyst til kr. 418.313.
Der er i MR's anlægsbudget 2021 afsat kr. 437.000 til
projektet.
 
PU har i mail af 20. februar 2020, med henvisning
til provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsens notat af 20. januar 2020, bedt MR
inddrage vurderingerne, der er foretaget i
forbindelse med renoveringen af Lyngby Kirke i
2011-2012. Grube Mikkelsen nævner specifikt
vurderingerne i forbindelse med genåbning af
vindue i østgavlen, hvor nogle murankre skulle
ændres. Dette blev gentaget i PU's mail til MR af 6.
januar 2021. Disse vurderinger ses ikke at være
inddraget i det fremsendte materiale.
 
MR har fremsendt underskrevet Rådgivningsaftale
mellem Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS og
Lyngby Kirke. Af Rådgivningsaftalens pkt. 4.1 fremgår
det, at klientens (Lyngby Kirke) repræsentant er
kirkeudvalgets formand, og at denne uden
begrænsning kan indgå bindende aftaler om
ændringer, tilføjelser eller præciseringer og prisen
herfor med Rådgiveren på vegne af klienten.
Rådgivningsaftalen er ikke godkendt af PU.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lyngby Kirke -
Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
- Revner i kirkens østmur (2021 - 11592)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, DOC003, DOC002,
DOC001, DOC000, DOC

PU bemærker, at
rådgivningsaftalen ikke er godkendt af
PU.
aftalen mellem rådgiver og MR skal
indgås mellem MR og rådgiver, og
dette gælder også evt tillægsaftaler.
MR skal være opmærksom på, at MR i
sin helhed hæfter for aftalen. 

 
PU fremsender anlægssagen til Helsingør
Stiftsøvrighed med anmodning om behandling med
følgende bemærkninger:
 

1. Den forventede samlede pris inkl.
moms for projektet er oplyst til kr.
418.313. Der er i MR's anlægsbudget
2021 afsat kr. 437.000 til projektet.

2. PU har i mail af 20. februar 2020, med
henvisning til provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsens notat af 20. januar
2020, bedt MR inddrage vurderingerne,
der er foretaget i forbindelse
med renoveringen af Lyngby Kirke i
2011-2012. Grube Mikkelsen nævner
specifikt vurderingerne i forbindelse
med genåbning af vindue i østgavlen,
hvor nogle murankre skulle ændres.
Dette blev gentaget i PU's mail til MR af
6. januar 2021. Disse vurderinger ses
ikke at være inddraget i det fremsendte
materiale.

 
PU afventer konsulentudtalelser i sagen fra Helsingør
Stiftsøvrighed, hvorefter PU tager stilling til
projektet.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



7 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken (2021-12067)

Beslutningspunkt
 
Revideret projekt fremsendt i "Byggesag".
 
Notat fra landskabsarkitekt Charlotte Skibsted af 11.
marts 2021 vedrørende møde den 9. marts 2021
mellem MR, Charlotte Skibsted og provst Eigil Saxe.
På mødet blev de seks punkter i det reviderede
projekt, som Stiftsøvrigheden havde bemærket i sin
skrivelse af 13. august 2020, gennemgået.
 
MR har fremsendt Rådgiveraftale, underskrevet af
MR's næstformand Henrik Friediger den 20. april
2021. Rådgiveraftalen er ikke godkendt af PU.
 
I henhold til det i "Byggesag" fremsendte er

budgettet for projektet kr. 1.895.934.
finansiering af projektet sker med

1. anlægsbevilling (i budget 2019?) på kr.
1.353.672,

2. frie midler  (2018 og 2020) kr. 500.000
samt

3. "driftsbesparelser" på kr 42.262.
I alt kr. 1.895.934.

Sagen er sendt til provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen til udtalelse.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lyngby Kirke -
Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd - Kirkegårde -
Kørevej til kirken (2021 - 12067)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, DOC011, DOC010,
DOC009, DOC008, DOC007, DOC006, DOC005,
DOC004

PU fremsender anlægssagen til Helsingør
Stiftsøvrighed med anmodning om behandling.
 
PU afventer konsulentudtalelser i sagen fra Helsingør
Stiftsøvrighed, hvorefter PU tager stilling til
projektet.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

8 - Lundtofte - Regnskab 2019

Beslutningspunkt
 
Vedrørende revisorundersøgelse: 
3. februar 2021 besluttede PU at rette "henvendelse
til MR om et fælles samarbejde om en
revisorundersøgelse foretaget af
PricewaterhouseCooper om "Lundtoftes Sogns
Menighedsråds kommentarer til regnskab 2019 og
undersøgelse af dokumentation for oplysningerne"
og en afklaring af fordelingen af udgiften for
revisorundersøgelsen. Denne revisorundersøgelse

PU noterer sig, at MR er villige til at betale 50% af
udgiften til revisorundersøgelsen.
 
Med henblik på at afklare det aktuelle behov for den
revisorundersøgelse, som PU 10. juni 2020
besluttede at igangsætte, fremsendes PU's skrivelse
til revisor PwC til Lundtofte MR, således at det
nyvalgte MR får mulighed for at forholde sig til PU's
spørgsmål.
 
23. april 2021 har PU modtaget mail fra Lundtofte
MR: "Lundtofte MR ser også frem til, at det bliver
muligt at afholde det ønskede møde mellem



har til hensigt at afklare udestående spørgsmål, så
MR og PU har en afklaret regnskabssituation at
arbejde videre på og ud fra. PU ser generelt frem til
et godt samarbejde med MR".
5. februar og 9. marts 2021 har René Søborg,
revisionsfirmaet PwC, henvendt sig til
provstikontoret vedrørende revisorundersøgelsen af
Lundtofte MR's regnslab 2019. Revisor blev henvist
til at kontakte provsten. Der er ikke sket yderligere.
Det ønskede møde mellem PU og MR, hvor bl.a.
betalingen for revisorundersøgelsen afklares,
har været udsat pga Corona.
 
I mail af 18. marts 2021 oplyser MR, at MR ønsker at
betale 50% af udgiften til revisorundersøgelsen. 
I mail af 23. april 2021 skriver MR, at MR ser frem til
et møde med PU.

Sager:
Regnskab 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 3063)
Regnskab 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 3063)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

Provstiudvalget og Menighedsrådet." PU ser
ligeledes frem til mødet og foreslår, at mødet
afholdes snarest muligt.
 
 

9 - Lundtofte - Budget 2021

Beslutningspunkt
 
Referatet fra MR's møde 26. november 2020 viser, at
MR under mødets pkt. 2 godkendte budget 2021.
MR var imidlertid ikke beslutningsdygtig på dette
møde.
 
PU har i mail af 16. april 2021 rykket for et svar på
PU's tidligere henvendelse af 27. november 2020 om
MR's manglende beslutningsdygtighed i forbindelse
med godkendelse af budget 2021.
 
MR har i mail af 23. april 2021 beklaget MR's
manglende svar i denne sag.

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

Bilag:
Aktdokument

PU beder MR på det førstkommende MR-møde at
godkende budget 2021.

10 - Lundtofte - Honorarer til Menighedsrådets
lønnede poster

PU finder det kritisabelt og dybt beklageligt, at den
af PU godkendte ramme er blevet overskredet i
2020.



Beslutningspunkt
 
PU har i mail af 20. august 2020 meddelt MR, at PU
fastholder honorarrammen på kr. 88.000, hvor max.
2/5 kan gå til én person, og at MR skal justere
honorarrammen, så den er i overensstemmelse med
den anførte ramme på kr. 88.000, og at såfremt der
er sket udbetaling, der overstiger den gældende
honorarramme, skal der ske justering af
honorarerne.
PU beder MR fremsende dokumentation for de
samlede udbetalte honorarer til menighedsrådets
lønnede poster.
 
MR oplyser i mail af 23. april 2021, at der i 2020 er
udbetalt kr. 120.000 i honorarer til MR's
medlemmer. MR's regnskabsfører har i januar 2021
anmodet honorarmodtagerne om tilbagebetaling.
Dette blev afvist af honorarmodtagerne.

Sager:
Lundtofte - Honorarer til menighedråds lønnede
tillidsposter (2019 - 37548)

Bilag:
Aktdokument

 
PU beder MR bekræfte, at den af PU godkendte
honorarramme på kr 88.000 skal overholdes for
2021.

11 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken

Beslutningspunkt
 
MR ansøger i mail af 19. april 2021 om tilladelse til at
overføre et forventet overskud fra anlægsbudgettet
vedrørende "Udvidelse af køkken" på kr. 175.000 til
anlægsprojektet "Renovering af embedsboligen
Hummeltoften 3A".
 
I budget 2020 blev der afsat kr. 393.000 i
anlægsmidler til projektet. MR har i budget 2020
afsat kr. 107.000 (overført fra anlægsprojekt "Orgel")
til dette anlægsprojekt. I alt kr. 500.000.
PU har 10. juni 2020 godkendt projektet med et
budget på kr. 402.500.
MR oplyser i mail af 19. april 2021, at det reviderede
budget for udvidelse af køkkenet samlet er på kr.
325.000. Heraf er kr. 45.569,59 brugt i 2020.
Der er således kr 175.000 af de i budget 2020 afsatte
anlægsmidler på i alt kr 500.000 til
køkkenudvidelsen, som MR forventer ikke bliver
anvendt til formålet, og som derfor ønskes overført
til renovering af embedsboligen Hummeltoften 3A.

PU godkender overførsel af et evt overskud fra
anlægsbudgettet vedrørende "Udvidelse af køkken"
til anlægsprojektet "Renovering af embedsboligen
Hummeltoften 3A".
 
Ulla Jeppesen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



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

Bilag:
Aktdokument, Provstiudvalget. anmodning om
overførsel, Tilbudsbrev og kalkulation Sorgenfri
Kirke, Forbrug anlægsarbejde køkkenudvidelse -
2020, Aktdokument, Forbrug anlægsarbejde
køkkenudvidelse - 2020

12 - Virum - Ansøgning om at sammenlægge 2
anlægprojekter til 1 projekt

Beslutningspunkt
 
MR ansøger i mail af 9. april 2021 om PU's
godkendelse af, at MR slår de to anlægsprojekter
"Renovering af Store Krypt" og "Nyt køkken"
sammen til ét projekt. De to lokaler støder op til
hinanden og ændring af forbindelsen mellem de to
lokaler (som er i forskudt niveau) indgår også i
renoveringen.
Bevilgede anlægsmidler:
Store Krypt - I budget 2018 er der bevilget kr.
600.000, og der er overført anlægsmidler fra andre
projekter kr. 48.354. I alt kr. 648.354.
Nyt køkken - I budget 2020 er der bevilget kr.
150.000.
I alt kr. 798.354.
MR blev af PU foreslået at søge stiftslån til projektets
gennemførelse, i MR's budget 2021 blev der afsat kr.
500.000 til afdrag på stiftslån i 2021.
MR oplyser, at projektet er blevet forsinket af
Corona situationen, og at der arbejdes videre med
projektet med henblik på, at det kan igangsættes i
sommeren 2022 efter godkendelse af PU.
MR afventer PU's afgørelse, hvorefter sagen vil blive
oprettet i "Byggesag".

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

Bilag:
Aktdokument

PU godkender, at MR lægger de to anlægsprojekter
"Renovering af Store Krypt" og "Nyt køkken"
sammen til ét projekt.
 
Uni Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

13 - Udviklingspuljen - Justering af CD projekt -
Sorgenfri

Beslutningspunkt
 

PU godkender den af Sorgenfri MR ønskede justering
af det godkendte CD-projekt.
PU ser frem til at modtage evaluering og regnskab
for projektet.
 



MR anmoder om tilladelse til at justere det CD
projekt, som MR har fået tildelt kr. 40.000 til fra
Udviklingspuljen.
Projektet handler om at udvikle den moderne
kirkemusik og skulle oprindeligt bestå af nyere
menighedssange, korsang og nyere orgelmusik.
Pga Corona pandemien har menighedssang og
korsang været umuliggjort, og MR anser det ikke for
realistisk at kunne samle et stort menighedskor før
end i 2022/2023.
MR mener ikke de kan sætte udviklingen af
kirkemusikken på standby så længe og ønsker derfor
at justere projektet, så den oprindelige orgeldel
udvides til at omfatte en fuld CD-længde.
De øvrige rammer for projektet, herunder den
økonomiske ramme, er uforandrede.

Sager:
Udviklingspuljen - Projekt CD - Sorgenfri MR (2020 -
6575)

Bilag:
Aktdokument, Anmodning om ændring -
udvikningspuljen

Ulla Jeppesen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

14 - Lydudstyr til udendørs kirkelig aktivitet -
Sorgenfri

Beslutningspunkt
 
Ansøgning om kr. 11.997,00 til indkøb af lydudstyr til
udendørs kirkelig aktivitet.
Det fremgår ikke af ansøgningen, om det er
Udviklingspuljen der ansøges, men det er den eneste
mulighed, idet 5% midlerne ikke kan anvendes til
formålet. 
Regelsættet for Udviklingspuljen vedlagt som bilag.

Sager:
Fra Sorgenfri: Ansøgning til Provstiudvalget - støtte
til indkøb af lydudstyr til udendørs kirkelig aktivitet
(2021 - 12601)
Fra Sorgenfri: Ansøgning til Provstiudvalget - støtte
til indkøb af lydudstyr til udendørs kirkelig aktivitet
(2021 - 12601)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Kgs Lyngby
Provstiudvalg april 2021 - højtalere til kirkelig
aktivitet udendørs, Aktdokument, Udviklingspuljen
Ændret Regelsæt Vedtaget af PU på møde 4 februar
2015

PU henviser MR til at finansiere projektet via
driftsmidler eller frie midler.
 
Ulla Jeppesen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt. 



15 - Energioptimering

Beslutningspunkt
 
KM's energikonsulent Poul Klenz har 6. april 2021
afholdt et online-seminar for provsterne i Helsingør
Stift. Præsentationsdias er vedlagt som bilag til
mødets dagsorden.
Kan emnet "Energioptimering" eventuelt være
relevant for provstiets MR?
 

Sager:
Miljøvenlig opvarmning og klimatisering af kirker
v/P. Klentz (2021 - 10522)

Bilag:
Aktdokument, Miljøvenlig opvarmning og
klimatisering af kirker C

PU fremsender præsentationsdias fra det afholdte
online-seminar til MR med opfordring til at integrere
energioptimering i forbindelse med både drift og
anlæg af MR's ejendomme. 

16 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

Informationspunkt
 
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
 
2) PU afventer nærmere fra MR, når
forundersøgelsen har fundet sted.

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

17 - Kgs Lyngby - Orgel

Informationspunkt
 
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
 
2) PU afventer MR's fremsendelse af detailprojekt
med iagttagelse af konsulenternes udtalelse.
 
 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

18 - Kgs Lyngby - Reparation af klokke

Informationspunkt
 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 



1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
2) PU afventer MR's svar på mail af 6. januar 2021,
hvor PU har bedt MR fremsende en forklaring på,
hvorfor den af PU anviste ansøgningsproces og
gældende lovgivning på området ikke er blevet fulgt.
3) MR har i mail af 23. april 2021 forespurgt Stiftet,
om det kan være rigtigt, at denne sag skal oprettes i
"Byggesag". Stiftet har den 27. april 2021 med
henvisning til §4 i bekendtgørelse om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde svaret med cc til PU, at
forslag til reparation af klokker skal godkendes af
stiftet forud for arbejdets udførelse, hvorfor den
aktuelle sag skal oprettes i "Byggesag" med henblik
på stiftets behandling og evt efterfølgende
godkendelse.

19 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

Informationspunkt
 
4. februar 2021 har PU anmodet Stiftsøvrigheden om
evt godkendelse af den udførte reparation af taget
eller stillingtagen til, om arbejdet skal laves om.
4. marts 2021 har PU i mail til MR oplyst, at denne
sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag", således at Stiftsøvrigheden kan
behandle sagen.

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

20 - Kgs Lyngby - Ansøgning om 5% midler til
udgifter ifm langtidssysgemelding

Informationspunkt
 
MR har i mail af 28. april 2021 trukket den
fremsendte ansøgning tilbage.

Sager:
Ansøgning om 5 % midler til vikarudgifter - Kgs
Lyngby (2020 - 34370)

Bilag:
Aktdokument, DOC304

Taget til efterretning. 

21 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Informationspunkt
 
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 



denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
 
2) PU afventer MR's oplysninger om, hvordan MR vil
finansiere anlægsarbejdet.

22 - Lundtofte - Belægning og facade - kirke,
kirkegård og materielgård

Informationspunkt
 
PU besluttede på et ekstraordinært PU-møde 10.
december 2020, at sagen skal fremsendes til Stiftet
for vejledning om, hvordan sagen kan afsluttes.
 
Sagen er ganske omfattende (går tilbage til 2016), og
arbejdet dermed er ikke afsluttet.
 

4. maj 2021 er sagen fremsendt til Helsingør
Stiftsøvrighed. 

23 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

Informationspunkt
 
1) PU afventer MR, idet PU ikke har modtaget det
efterspurgte materiale fra MR efter PU-mødet 23.
oktober 2019.
 
2) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

24 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

Informationspunkt
 
PU besluttede på et ekstraordinært PU-møde 10.
december 2020, at sagen skal fremsendes til Stiftet
for vejledning om, hvordan sagen kan afsluttes.
 
Sagen er ganske omfattende (går tilbage til 2013), og
arbejdet dermed er ikke afsluttet.
 

4. maj 2021 er sagen fremsendt til Helsingør
Stiftsøvrighed. 

25 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Forbindelsesgang

Informationspunkt
 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 



PU afventer MR's fremsendelse af tilrettet og
underskrevet rådgiveraftale, som PU bad om i brev
af 18. marts 2016.
 

26 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelser

Informationspunkt
 
1) PU afventer MR's information om status og nyt i
sagen.
 
2) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

27 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Informationspunkt
 
PU's behandling om overførsel af ikke specificeret
anlægsopsparing på kr. 28.755,65 afventer afklaring
af MR's regnskaber 2016 og 2017.
 

PU's behandling om overførsel af ikke specificeret
anlægsopsparing på kr. 28.755,65 afventer afklaring
af MR's regnskaber 2016 og 2017.

28 - Lundtofte - Regnskab 2016

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab 2019.

29 - Lundtofte - Regnskab 2017

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

 Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

30 - Lundtofte - Regnskab 2018

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab 2019.



31 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.
 

 Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

32 - Sorgenfri - Embedsboligen Hummeltoften 3A -
Istandsættelse

Informationspunkt
 
Sagen er oprettet i "Byggesag", men dokumenterne
er ikke indlæst ved oprettelsen.
Afventer indlæsning af bilagene.
 

Sagen er lagt i "Byggesag" 4. maj 2021. 

33 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Helsingør Stiftsøvrighed.
 

PU afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

34 - Taarbæk - Skovkirkegård

Informationspunkt
 
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
 
2) PU afventer MR.

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

35 - Taarbæk - Nyt sognehus

Informationspunkt
 
Sagen er lagt i "Byggesag".
 
Afventer konsulentrunde i juni 2021.
 

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Sognegård (2021 -
8885)

PU afventer konsulentrunde i juni 2021. 



Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Rådgiveraftale arkitekt
2021 - ABR 18 forenklet, Rådgivningsaftale -
underskrifter, Oversigt - økonomi Nyt sognehus 02-
03-2021, Stiftets princip-godkendelse aug 2020,
behandling PU juni 2020, Bilag - Tegningshæfte - Nyt
menighedshus (28.02.2020), Bilag - Tegning SK02
(24.02.2020), Bilag - Beskrivelse af landskabet
(01.03.2020), Notat - Forslag til nyt menighedshus

36 - Virum - Udskiftning af låsesystem i kirken med
tilhørende lokaler

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab. 

37 - Virum - Ansøgning om 5% midler til
reparationer på embedsboligen Kirsebærbakken
mm

Informationspunkt
 
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag". Der er tale om tre sager.
 
2) PU afventer byggeregnskab.
 

PU afventer byggeregnskab. 

38 - Regnskab 2019

Informationspunkt
 
Vedrørende MR's kommentarer til
revisionsprotokollat for regnskab 2019:
4. februar 2021 blev Christians Sogns Menighedsråd
anmodet om at fremsende MR's kommentarer til
revisionsprotokollatet for regnskab 2019.
 
PU afventer Christians MR's kommentarer til
revisionsprotokollatet for regnskab 2019.

PU afventer Christians MR's kommentarer til
revisionsprotokollatet. 

39 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænse

Informationspunkt
 

PU afventer de to MR. 



PU afventer de to menighedsråd.

40 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr

Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra Christians og Sorgenfri MR.  

PU afventer nærmere fra Christians og Sorgenfri MR. 

41 - Udviklingspuljen - Krop og Ånd - Christians

Informationspunkt
 
Afventer korrigeret regnskab og evaluering.

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

Bilag:
Aktdokument, Regnskab Cross Yoga med bilag til
provstiet, formål 3206, Aktdokument

PU afventer regnskab og evaluering. 

42 - Provstiets hjemmeside

Informationspunkt
 
Den frivillige Webmaster for provstiets
hjemmeside gør i mail af 16. april 2021 opmærksom
på, at der stilles nye krav til provstiets hjemmeside,
senest krav om webtilgængelighed, som provstiets
hjemmeside ikke opfylder.
 
Webmaster beder PU overveje en anden, mere
professionel løsning for hjemmesiden og dermed
også en ny Webmaster.

Sager:
Provstiets hjemmeside (Kgs Lyngby Provsti) (2018 -
21922)

Bilag:
Aktdokument

PU afventer en afklaring af behovet for
webtilgængelighed for provstiets hjemmeside. 

43 - Referater fra offentlige MR møder 2021

Informationspunkt
 

Taget til efterretning. 



Kgs Lyngby - Referat fra MR møde 23. marts 2021
Taarbæk - Referat fra MR møde 19. marts 2021

Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)

Bilag:
Aktdokument, DOC293, DOC294, Aktdokument,
Referat 19-03-2021

44 - Eventuelt

Informationspunkt

Intet.
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Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Vibeke Susanne Lentz

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Ulla Willaing Jeppesen

Uni Nielsen Martin Court Frost Sørensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)
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