
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 9. juni 2021 - d. 09-06-2021 kl. 15:00 til 17:30

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

Mødet slut kl 16.30.
 
Næste ordinære PU-møde afholdes onsdag den 18. august kl 15.00-17.30

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
 
 

Dagsordenen godkendt. 

2 - Postlisten

Beslutningspunkt
 

Taget til efterretning. 

3 - PUK -Økonomi

1) PUK-budgetbidrag 2022
Forslag om uændret ligningsbeløb til PUK på kr
2.368.538.
Forslag om afsætte et beløb til modernisering og
omlægning af provstiets hjemmeside.
Bilag fremsendes til PU via Outlook.

1) PUK-budgetbidrag 2022 har uændret
ligningsbeløb på kr 2.368.538, der forventes at give
mulighed for en modernisering og omlægning af
provstiets hjemmeside. 
 
2) Indestående i bank:
Drift: kr 726.879
5%-midler: 2.296.980
Udviklingspuljen: kr 1.068.510

4 - Lundtofte - Opfølgning af klage fra MR 6. april
2019

Beslutningspunkt
 

1. PU har 3. maj 2021 modtaget
meddelelse fra biskoppen vedrørende
muligheden for et fælles møde mellem
Helsingør Stift, Provstiet og
Menighedsrådet samt biskoppens
overvejelse af løsningsmuligheder
drøftet på møde 3. maj 2021 mellem

1) Taget til efterretning.
2) PU afventer biskoppens tilkendegivelse af ønske
om deltagelse i fælles møde mellem Stiftet,
Provstiet og Lundtofte Menighedsråd.
3) Taget til efterretning.



biskop Peter Birch,
provstiudvalgsformand Lars Heilesen
og provst Eigil Saxe, idet "Biskoppen vil
overveje, hvad der skal ske
fremadrettet."

2. PU's første forslag til mødetidspunkt
passede ikke i MR's kalender. Nyt
forslag om tidspunkt for møde mellem
Biskoppen, Lundtofte Menighedsråd og
Provstiudvalget fastlægges.

3. Fremsendelse af PU's redegørelse til
biskoppen om sager vedrørende
Lundtofte MR i perioden 2013-2021 er
afsluttet den 27. maj 2021 med mere
end 1.000 underbilag til 42 sager.
Bilagene er ikke lagt på dagsordenen
på grund af den meget store mængde.

Sager:
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, Lundtofte MR -
Oversigt - Sager i ESDH og F2 - pr 31. Marts 2021,
210527 Revideret oversigt over PU-sager vedrørende
Lundtofte Menighedsråd i ESDH og F2, Picture
(Device Independent Bitmap)

5 - Lundtofte - Regnskab 2019

Beslutningspunkt
 
PU har i mail af 11. maj 2021 fremsendt sin skrivelse
til fa. PricewaterhouseCooper af juni 2020 til
Lundtofte MR, således at MR får mulighed for at
forholde sig til PU's spørgsmål.
 
Møde mellem PU og MR er foreslået afholdt snarest
muligt. 

PU har ikke modtaget bemærkninger fra Lundtofte
MR til PU's skrivelse til revisor af juni 2020.
PU har bedt revisor igangsætte den
ønskede revisionsundersøgelse. 

6 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Udskiftning
vinduer og facade

Beslutningspunkt
 
1) Sagen er lagt i Byggesag 21. maj 2021 (Byggesag
2021-15507)
 

PU godkender ikke igangsættelse af anlægsarbejder,
før det manglende materiale er fremsendt og der
foreligger et resultat af revisorundersøgelsen af MR's
Regnskab 2019.



Projektbeskrivelse ses ikke at være
modtaget. MR har fremsendt budget
efter udbud, udarbejdet af Fogh &
Følner.
Budgettet er kr. 560.750. Der er i
budget 2021 bevilget anlægsmidler kr.
525.000. MR oplyser, at der er afsat kr.
40.000 til uforudseelige udgifter. MR
oplyser, at evt overskridelse
af anlægsbevillingen betales af driften.
Sagen er 27. maj 2021 sendt til
provstiets bygningssagkyndige arkitekt
Henrik Grube Mikkelsen til udtalelse.

 
2) Ny sag er lagt i Byggesag 31. maj 2021 (Byggesag
2021-16379)
 

Projektbeskrivelse ses ikke at være
modtaget. MR har fremsendt budget
efter udbud, udarbejdet af Fogh &
Følner.
Budgettet i denne nye sag er kr.
524.643. Der er i budget 2021 bevilget
anlægsmidler kr. 525.000.
MR har sat flueben i
Byggesag: Rådgiveraftale medsendt.
Rådgiveraftale ses ikke at være
modtaget.
Sagen er 1. juni 2021 sendt til
provstiets bygningssagkyndige arkitekt
Henrik Grube Mikkelsen til udtalelse.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Kirke
- Lundtofte Sogns Menighedsråd - Tjenesteboliger -
Langs Hegnet 61 - Vinduer og facade (2021 - 15507)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag
fra selvbetjening

7 - Lundtofte - Lys på P-plads

Beslutningspunkt
 
Sagen er lagt i Byggesag 7. maj 2021.
 
Budgettet er på kr. 84.125. Der er i budget 2021
bevilget anlægsmidler kr. 106.725.
 
Sagen er den 21. maj 2021 sendt til provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen

PU godkender ikke igangsættelse af
anlægsarbejder, før der foreligger et resultat af
revisorundersøgelsen af MR's Regnskab 2019.



til udtalelse.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Kirke
- Lundtofte Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Opretning af belysning på P-
plads ved sognegården (2021 - 13889)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Kirke
- Lundtofte Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Opretning af belysning på P-
plads ved sognegården (2021 - 13889)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Opsummering,
Projektbeskrivelse belysning p-plads, Lundtofte
Sognegård Supplerende belysning (002)

8 - Sorgenfri - Hummeltoften 3A - Istandsættelse

Beslutningspunkt
 
Sagen er indlæst i Byggesag 3. maj 2021 (2021-
13327).
 
1) Budgettet er på kr. 1.200.000. Der er i budget
2021 bevilget anlægsmidler kr. 1.000.000.
 
2) PU har på PU møde 3. februar 2021 godkendt det
fremsendte projekt med et budget på kr. 1.100.000
og besluttet, at MR skal afholde alle udgifter til
projektet, der ikke kan dækkes af MR's
anlægsbudget på kr. 1.000.000 af MR's frie midler
eller ved kompenserende besparelser.
 
Sagen er 21. maj 2021 sendt til provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
til udtalelse.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Sorgenfri Kirke -
Sorgenfri Sogns Menighedsråd - Tjenesteboliger -
Hummeltoften 3A (2021 - 13327)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Tro og love erklëring
vedr gëld l det offentlige_under_100000,
Ombygning Prëstebolig
Hummeltoften_3A_Oprindelig detaljeret plan og
snit_1960_1t20, Ombygning Prëstebolig
Hummeltoften_3A_Oprindelig hovedtegning m
inst_1960_1t100, Ombygning Prëstebolig
Hummeltoften 3A_A(99)3.010_Eks. og fremt.

Med henvisning til bemærkninger fra Provstiets
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
den 4. juni 2021 skal PU bede MR fremsende
Byggesagsbeskrivelsen.
PU afventer byggeregnskab. 



stueplan, Ombygning Prëstebolig Hummelto en
3A_A(99)3.020_Eks. og fremt. gulvplan, Ombygning
Prëstebolig Hummelto en 3A_A(99)3.030_Eks. og
fremt. installa onsplan, Ombygning Prëstebolig
Hummeltoften 3A_Tilbudsliste_forside, Ombygning
Prëstebolig Hummelto en 3A_Tilbudsliste,
Ombygning Prëstebolig Hummelto en 3A_BSB,
Ombygning Prëstebolig Hummelto en
3A_Udbudsbrev, B1 - Hummeltoften, A3 -
Hummeltoften, A2 - Hummeltoften, A1 -
Hummeltoften

9 - Taarbæk - Nyt sognehus

Beslutningspunkt
 
1) Taarbæks sag om nyt sognehus er med
på konsulentrunden den 15. juni 2021.
 
2) Vedrørende den fremsendte rådgiveraftale
har provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen følgende bemærkninger:
For at MR kan have det samlede overblik over
forventede byggeudgifter og honorarudgifter samt
tidsplan, før de indgår aftaler med rådgiverne, kan
MR underskrive rådgiveraftalen, når

1. Der også foreligger en aftale med
ingeniørfirmaet

2. Det er endeligt afklaret hvem af
rådgiverne, der står for
projekteringsledelsen

3. Hvem af rådgiverne, der står for
udarbejdelse og indsendelse af
myndighedsandragende

4. Det skal være afklaret hvorledes
rådgiverne er budgetansvarlige og i
hvilket omfang de er forpligtede til
omprojektering, hvis det styrende
budget ikke overholdes.

Grube gør desuden opmærksom på, at der foreligger
en rådgiveraftale med ingeniørfirmaet Søren B.
Nilsen A/S, underskrevet af Taarbæk MR 11. januar
2019. Ifølge Grube omhandler denne rådgiveraftale
et andet arkitektprojekt, hvorfor det ikke er givet, at
denne er gældende for det nuværende projekt, der
er udarbejdet af Bertelsen & Scheving.
Disse oplysninger fra Grube er af Grube fremsendt til
Taarbæk MR, v/ Viviane Mortensen i mail af 11. maj
2021.

Sager:
Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)

Med henvisning til bemærkninger fra Provstiets
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen i
mail af 11. maj 2021 godkender PU, at
MR underskriver rådgiveraftalen med arkitektfirmaet
Bertelsen og Scheving, når

1. Der også foreligger en aftale med
ingeniørfirmaet

2. Det er endeligt afklaret hvem af
rådgiverne, der står for
projekteringsledelsen

3. Hvem af rådgiverne, der står for
udarbejdelse og indsendelse af
myndighedsandragende

4. Det skal være afklaret hvorledes
rådgiverne er budgetansvarlige og i
hvilket omfang de er forpligtede til
omprojektering, hvis det styrende
budget ikke overholdes. 

Rådgiveraftalen fremsendes til PU, når den er
underskrevet.



Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)
Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)
Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, 210322
SV Fra arkitekt Grube Mikkelsen - Taarbæk -
Sognehus - Byggesag, Aktdokument, Dagsorden til
konsulentrunde den 15. juni 2021, Hvidovre kirke,
Høje Taastrup kirke, Måløv kirke, Måløv kirke, Måløv
kirke, Taarbæk kirke, Taarbæk kirke, Gladsaxe kirke,
Gladsaxe kirke

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

Beslutningspunkt
 
Anlægsregnskab til behandling.
 
1) Der var i budget 2020 bevilget anlægsmidler kr.
85.000 til projektet. PU godkendte et budget på kr.
44.247 ved godkendelse af projektet. Slutafregning
lyder på kr. 47.345,63. MR oplyser at overskridelsen
af det af PU godkendte budget skyldes et par skabe,
der var blevet overset i første omgang.
 
2) MR ansøger om tilladelse til at overføre de ikke
forbrugte anlægsmidler kr. 37.654,37 til MR's frie
midler og bemærker, at ansøgningen skal ses i
sammenhæng med MR's tilbagetrækning af
ansøgning om 5% midler, idet beløbet vil indgå i
dækningen af de opgaver, der var søgt 5% midler til.

Sager:
Nyt låsesystem i kirken - Virum (2021 - 6788)

Bilag:
Aktdokument, Låsesystem Faktura 5512890,
Låsesystem Faktura 5512997

1) PU godkender det fremsendte regnskab.
2) PU godkender overførsel af ikke-forbrugte
anlægsmidler fra denne anlægsbevilling kr
37.654,37 til MR's frie midler

11 - 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". 



12 - 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". 

13 - Kgs Lyngby - Reparation af klokke

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 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.

Sager:
Kgs Lyngby - Reparation af klokke (2019 - 23700)

Bilag:
Aktdokument

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

14 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

Informationspunkt
 
4. februar 2021 har PU anmodet Stiftsøvrigheden om
eventuel 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". 



15 - Kgs Lyngby - Revner i kirkemuren

Informationspunkt
 
Formanden for kirkeudvalget i Kgs Lyngby MR har
27. maj 2021 fremsendt en revideret rådgiveraftale,
hvor det præciseres, at ændringer, tilføjelser,
præciseringer og prisen herfor skal godkendes af
MR.
 
Sagen er 2. juni 2021 sendt via "Byggesag" til
Helsingør Stiftsøvrighed for behandling. 

Taget til efterretning. 

16 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt
 
Sagen er 2. juni 2021 sendt via "Byggesag"
til Helsingør Stiftsøvrighed for behandling. 

Taget til efterretning. 

17 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -
Renovering

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

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

Bilag:
Aktdokument

Afventer byggeregnskab. 

18 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

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 oplysninger om, hvordan MR vil
finansiere arbejdet. 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

19 - Lundtofte - Belægning og facade - kirke,
kirkegård og materielgårds

Informationspunkt

Afventer vejledning fra Stiftsøvrigheden. 



 
4. maj 2021 er sagen sendt til Helsingør
Stiftsøvrighed for vejledning om, hvordan sagen kan
afsluttes. 

20 - 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". 

21 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

Informationspunkt
 
4. maj 2021 er sagen sendt til Helsingør
Stiftsøvrighed for vejledning om, hvordan sagen kan
afsluttes. 
 

Afventer vejledning fra Stiftsøvrigheden. 

22 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Forbindelsesgang

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

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

23 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelse

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". 
 
Der afholdes ekstraordinært provstesyn i boligen
med henblik på at afklare status for MR's
vedligeholdelses- og anlægsprojekter på
ejendommen.



24 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

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

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

25 - Lundtofte - regnskab 2016

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019. 

Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab 2019.

26 - Lundtofte - Årsregnskab 2017

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019. 

Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab 2019.

27 - Lundtofte - Regnskab 2018

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019. 

Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab 2019.

28 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

Informationspunkt
 
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019. 

Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab 2019.

29 - Lundtofte - Budget 2021

Informationspunkt
 
MR har i referat af 27. maj 2021 godkendt budget
2021.

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

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning. 



30 - Lundtofte - Honorarer til MR's lønnede poster

Informationspunkt
 
MR oplyser, at den af PU udmeldte ramme på kr.
88.000 overholdes i 2021. 

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

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning. 

31 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab samt opgørelse
over overførsel af eventuelt uforbrugt beløb til
anlægsarbejdet "Renovering af præstegård".

Afventer byggeregnskab samt opgørelse over
overførsel af eventuelt uforbrugt beløb til
anlægsarbejdet "Renovering af præstegård".

32 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

PU afventer Stiftsøvrigheden. 

33 - 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".

34 - Virum - Ansøgning om 5% midler

Informationspunkt
 
MR har i mail af 20. maj 2021 trukket ansøgningen
om 5% midler til tre projekter tilbage, på baggrund
af resultatet af 1. kvt. 2021 iht kvartalsrapport.
 
MR takker for PU's velvillige behandling af

Taget til efterretning. 



ansøgningen om økonomisk støtte på et tidspunkt,
hvor der var usikkerhed om det økonomiske
råderum.

Sager:
Ansøgning 5% puljen - Virum - Reparationer på
embedsboligen Kirsebærbakken, kirken og støttemur
(2020 - 28753)

Bilag:
Aktdokument

35 - Virum - Projekt Store Krypt og nyt køkken

Informationspunkt
 
PU afventer den samlede sag lægges i Byggesag. 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

36 - Regnskab 2019

Informationspunkt
 
Vedrørende MR's kommentarer til
revisionsprotokollat for regnskab 2019:
 
4. februar 2021 og 16. april 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. 

37 - Regnskab 2020

Informationspunkt
 
1) På PU's møde den 5. maj 2021 var regnskab 2020
fra Kgs Lyngby MR vedhæftet som bilag, fordi
regnskabet var fremsendt sammen med et
mødereferat, der lå som bilag til dagsordenen.
Mødereferat:
Ved en fejl var der kun medtaget ét mødereferat på
dagsordenen. De øvrige fremsendte mødereferater,
der ikke blev behandlet på PU mødet 5. maj 2021, er
på dagsordenen til dette møde (9. juni 2021).
Regnskab 2020:
Alle MR-regnskaber er afleveret. PwC udfører deres
revision, som skal være afsluttet 15. september
2021. Herefter skal MR'ene senest 15. oktober 2021

1) Taget til efterretning.
2) Sættes på dagsordenen for næste ordinære PU-
møde. 



behandle revisorerklæring og revisionsprotokollat og
lægge dem i Dataarkivet med MR's eventuelle
bemærkninger. MR'enes regnskaber behandles på
PU møde 27. oktober 2021. Regnskaberne 2020
indgår i PU's arbejde med budget 2022.
 
2) Lundtofte har i mail af 31. maj 2021 fremsendt en
oversigt over de anlægsprojekter, de har lukket i
forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2020.

Sager:
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)

Bilag:
Aktdokument, 21-50 Lukning af udestående
anlægsprojekter-underskrevet, Aktdokument

38 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr

Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra Christians og Sorgenfri MR.

Sager:
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)

Bilag:
Aktdokument

Afventer nærmere fra Christians og Sorgenfri MR.

39 - Udviklingspuljen - Krop og Ånd - Christians

Informationspunkt
 
Afventer korrigeret regnskab og evaluering. 

Afventer korrigeret regnskab og evaluering.

40 - Udviklingspuljen - CD projekt - Sorgenfri

Informationspunkt
 
Afventer evaluering og regnskab for projektet. 

Afventer evaluering og regnskab for projektet.

41 - Kvartalsrapporter 1. kvt. 2021

Orienteringspunkt
 
Modtaget fra:
Lundtofte

Taget til efterretning. 



Sorgenfri
Taarbæk
Virum

Sager:
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)

Bilag:
Aktdokument, Kv.rapport og budget, formål 1.
kvartal 2021, Aktdokument, Kvartalsrapport 2021 - 1
KVT, Referat MR-møde 18-05-2021, Aktdokument,
Kvartalsrapport 2021-04-29 underskrevet,
Aktdokument, Virum - Kvt. rapport 1. kvt. 2021

42 - Referater fra offentlige MR møder 2021

Informationspunkt
 
Kgs Lyngby: Referat MR møde 21. april 2021
Lundtofte: Referat MR møde 7. januar 2021, 28.
januar 2021, 11. februar 2021, 25. marts 2021 og 29.
april 2021
Sorgenfri: Referat fra MR møde 11. marts 2021 og
19. maj 2021
Taarbæk: Referat fra MR møde 18. maj 2021
 
På mødet den 5. maj 2021 manglede der at blive
medtaget nogle indsendte mødereferater. De er
medtaget på dette møde 9. juni 2021.

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

Bilag:

Taget til efterretning. 



Aktdokument, Kvartalsrapport 2021 - 1 KVT, Referat
MR-møde 18-05-2021, Aktdokument,
Beslutningsprotokol 2021-05-19, Aktdokument,
Beslutningsprotokol 2021-03-11, Aktdokument, MR
07-01-2021 referat, MR 28-01-2021 referat, 21-25 FU
2021-02-11 referat, MR 2021-03-25 referat, MR-
møde 2021-04-21 referat, MR-møde 2021-04-29
LUKKET referat, Aktdokument, Beslutningsprotokol
2021-03-11, Aktdokument, DOC161, DOC305

43 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænse

Informationspunkt
 
PU afventer de to MR. 

PU afventer de to MR.

44 - Provstiets hjemmeside

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

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

45 - Stiftets konsulentrunde

Informationspunkt
 
Stiftets konsulentrunde finder sted som planlagt den
14. juni 2021.
 
Taarbæk Sognehus er på dagsordenen.

Sager:
Konsulentrunde 3. og 18. marts 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) - Udskudt til 15.+16. juni 2021 (2020 - 33546)

Bilag:
Aktdokument, Dagsorden til konsulentrunde den 15.
juni 2021 - uden bilag

Taget til efterretning. 

46 - "Stiftsadministrationen rykker ud"

Informationspunkt
 
Stiftsadministrationen indbyder i 2021 MR til et
arrangement 2-3 steder i stiftet, hvor MR har
mulighed for at stille spørgsmål.

Taget til efterretning. 



Sager:
Helsingør Stift rykker ud (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
15544)

Bilag:
Aktdokument

47 - Den grønne omstilling i folkekirken

Informationspunkt
 
Stiftet orienterede på provstemøde 27.
maj 2021 om den grønne omstilling i
folkekirken med (ansøgning til
omprioriteringspuljen samt Favrskov
Provstis klimarapport 2020. Stiftet
efterlyser information om initiativer i
provstierne. Senest 1. juli 2021 skal PU
så vidt muligt sende en beskrivelse af
et grønt initiativ - til inspiration på
hjemmesiden. Højst 200 ord –
medsend gerne billede.

 

Taget til efterretning.

48 - Eventuelt

Informationspunkt

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021: KM har ikke
udsendt bekendtgørelse om valgene. Det forventes,
at der formentlig skal afholdes offentligt
orienteringsmøde om valgene indenfor perioden 16.
august-5. september 2021.
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Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Vibeke Susanne Lentz

Uni Nielsen Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)
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