Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 14. august 2012. Kl. 18.30
Mødested: Provstikontoret

Tilstede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen og Eigil Saxe.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt.

2

Postlisten

Postlisten gennemgået.
PU ønsker en definition af begrebet "Den digitale
arbejdsplads" jvf pkt 12 og 16.
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3

Forretningsorden for PU
Sag: Forretningsordenen (190)
Vedhæftet som bilag er forretningsorden
underskrevet af Søren Ødum Nielsen 11. januar
2007, med ikrafttræden 1. januar 2007.
Ved det nye Provstiudvalgs 1. ordinære møde
14. april 2009 er forretningsordenen (uden
underskrift) udsendt som bilag og gennemgået.
Denne findes ikke i arkiverne med underskrift.
Denne forretningsorden uden underskrift
vedhæftet som bilag.
Forretningsorden underskrevet 11. januar 2007
Forretningsorden gennemgået på PU-møde 14.
april 2009

4

PUKassen og 5%-midlerne/budgetreserven
Sag: PUK - Kassen og 5%-midler (Bilag til
fast punkt på PU-møderne) (400)
Regnskabsrapport pr. 31.juli 2012 vedlagt som
bilag.

Beslutning
PU-formand fortolker forretningsordenens §10 ang
fremsendelse af særstandpunkter til andre
myndigheder således, at det udtrykkeligt skal
kræves af vedkommende PU-medlem på mødet.
PU bakker op herom. Provsten anfører, at hver
gang provsten fremover får tilført et evt
særstandpunkt, skal dette fremsendes sammen med
PUs beslutning.
Ad §7: PU-formanden fortolker bestemmelsen om
provstens bemyndigelse til at ekspedere konkrete
sager, således at den fremover skal besluttes på et
PU-møde, herunder især fremsendelse af sager til
høring hos PUs bygningssagkyndige arkitekt.
Provsten minder om PUs tidligere beslutning om, at
PUs bygningssagkyndige arkitekt skal høres i
byggesager.
PUs næstformand foreslår, at PU træffer en ny
beslutning, der indebærer, at provsten fremover
skal bemyndiges til at ekspede konkrete sager ved
beslutning på PU-møde. PU bakker op herom.
Provsten anfører sin undren over denne beslutning,
da høringssvar fra PUs bygningssagkyndige løfter
kvaliteten i beslutningsgrundlaget for PU.
PUs formand anfører, at der skal en væsentlighedsvurdering før den fremsendes. Provsten anfører, at
der hver gang har været en konkret vurdering af
væsentlighed.
Mht de relativt sene svarskrivelser fra PUs
bygningssagkyndige så skyldes de MRs sene
fremsendelse af sager til PU. Alternativt skal
sagerne ligge over til næste PU-møde.
Fremover er der to muligheder for beslutning om
en sag skal fremsendes til PUs bygningssagkyndige
arkitekt: 1) §7 giver mulighed for en skriftlig
votering, og 2) konkret vurdering mellem PUformand og provst. PU ønsker at anvende model 2.
Samtidig beslutter PU at der fremover er 14 dages
indleveringsfrist til provstikontoret, således at sager
kan forberedes til PU-mødets dagsorden.
PU-formanden ønsker at kommentere dagsordenen
mhp evt ændringer på baggrund af postlisten (dvs
14 dage inden mødet) og fremsende egne
bemærkninger til dagsordenen inden weekenden
før dagsordenen så vidt muligt skal udsendes om
tirsdagen inden mødets afholdelse.
Forretningsordenen blev underskrevet på mødet.
Budgetreserve/5%-midler: kr 1.154.537
PUK-midler: kr 798.344
Regnskabsrapport pr 31. juli 2012 blev gennemgået
og godkendt.

PUK regnskabsrapport pr. 31. juli 2012
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Christians - Godkendelse af aftale om
afregning af vand og el
Sag: Tjenestebolig Chr. X's Alle 118 (262) Christians Sogn
Skrivelse af 28. juni 2012, vedrørende Christian
X's Alle 118.

Beslutning
PU bemærker, at MR-formanden skal underskrive
henvendelsen til PU som udtryk for at skrivelsen
har været behandlet af MR.
Aftalen godkendes af PU og fremsendes til
Stiftsøvrighedens godkendelse, når MR-formanden
har underskrevet aftalen.
Provsten deltog ikke i beslutningen.

Ansøgning om PU's godkendelse af ændret
aftale vedr. afregning af vand og el.
Aftale om afregning af el og vand
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Kongens Lyngby - Indvendig renovering
Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) Kongens Lyngby Sogn
Brev fra PU sendt 28. juni 2012 efter
behandling af sagen på PU-mødet 19. juni.
1) Bedt om at bekræftet tidsplan fremsendes
senest 2. august 2012. Er ikke modtaget.
2) Rådgiverhonorar: Orientering om mødet
mellem Grube (PU) og Kgs. Lyngby MR samt
Anders Alsløv fra factum 2. Mødet holdt 19.
juli 2012. Notat 07 fra Grube Mikkelsen samt 2
bilag.
3) Indvendig kalkning: Ansøgning om stftslån
til dette projekt sendt til Stiftsøvrigheden 1.
august 2012.

Beslutning
PUs medlem fra Lyngby oplyser, at sagen ikke har
været behandlet på et MR-møde. PU bemærker, at
MR-formanden skal underskrive henvendelsen til
PU som udtryk for at skrivelsen har været
behandlet af MR.
ad1) PU bemærker, at der fortsat ikke er modtaget
nogen bekræftet tidsplan for projektet.
ad 2) PU tager orienteringen herom til efterretning
og afventer yderligere fra MR.
ad 3) lånet bevilget af Stiftsøvrigheden den 13.
august 2012.
ad 4) PU bevilger op til kr 252.775 til renovering af
kobbertag og tagrender på Lowsons kapel. MR
henvises til at søge projektet finansieret via
stiftsmiddellån med afdragelse heraf i 2014.
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

4) Lowsons kapel. Ansøgning om kr. 252.775
til renovering af kobbertag og tagrender.
Sagen er sendt til bygningssagkyndige Grube
Mikkelsen 3. august 2012. Afventer svar.
RE: VS: Notat juni 2012 Lyngby Kirke
Notat fra Alsløv juni 2012
VS: Notat fra Alsløv juni 2012
RE: SV: VS: Notat juni 2012 Lyngby Kirke
Notat fra Alsløv, factum2, juni 2012 Lyngby
Kirke
Fra Grube Mikkelsen Notat fra møde 19. juli
2012 Rådgiverøkonomi
Bilag til Grube Mikkelsens notat 7 af 20. juli
2012
Aftale om rådgiverhonorar - Lyngby Kirke
Lowsons kapel - ansøgning om midler til
reparation 20120803
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Kongens Lyngby - Rustenborgvej 5
Sag: Rustenborgvej 5 (Kgs. Lyngby Sogn)
(393) - Kongens Lyngby Sogn
1) Ansøgning om kr. 350.000 til forprojektering
af renovering af embedsboligen Rustenborgvej
5

Ansøgning fra MR om kr. 350.000 til
forprojektering 20120731
"Tilstandsrapport Juli 2012" fra PFR-Tegnestue
ApS 20120710

Beslutning
PU bevilger op til de ansøgte kr 350.000 til
forprojektering af renovering af præsteboligen
Rustenborgvej 5 under forudsætning af, at MR på
dets næste MR-møde siger ja til det fremsendte
projekt. Med henvisning til skrivelse fra PUs
bygningssagkyndige arkitekt af 14. august 2012
bemærker PU, at MR skal sørge for supplerende
undersøgelser i form af evt skimmelsvamp og
energioptimering. MR skal sikre sig, at MRs
bygningskyndige arkitekt Peter Foged fungerer
som byggerådgiver i forprojekteringsfasen inkl
myndighedsgodkendelser. PU godkender en samlet
projektsum på kr 5,5 mio inkl kr 350.000 til
forprojektet, alle beløb inkl moms.
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

"Byggeprogram med forslag - Juli 2012" fra
PFR Tegnestue A/S 20120710
Rustenborgvej 5 - Forprojekt
RE: Rustenborgvej 5 - Forprojekt

8

Kongens Lyngby - Lis Grønborg Fals arv
Sag: Kgs. Lyngby sogn (16) - Kongens Lyngby
Sogn
Bilag vedrørende udbetalinger 2011 vedlagt til
godkendelse og efterfølgende fremsendelse til
Stiftsøvrigheden.

Regnskabet fremsendes til Stiftsøvrigheden med
PUs anbefaling.
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

Lis Grønborg Fals arv - Opgørelse for 2011
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Sorgenfri - Sognegård
Sag: Sognegård - renovering (117) - Sorgenfri
Sogn
Ansøgning af 7. juni 2012 om udbetaling af
tidligere bevilgede 5%-midler kr. 166.781,25.

Beslutning
PU tager MRs skrivelse til efterretning og beløbet
udbetales.
Inger Christensen deltog ikke i beslutningen.

I brev af 21. juni 2012 bedt om tidligere
udbedte oplysninger og bilag til behandling af
sagen.
Brev modtaget dateret 3. juli 2012, med bilag
der ikke tidligere er modtaget på
provstikontoret.
Der udestår svar på enkelte spørgsmål, hvorfor
beløbet ikke er udbetalt.
Svar fra Sorgenfri MR på PU's skrivelse
17.6.2012 20120705
Brev fra Sorgenfri af 5. juli 2012 med bilag
med påtegning fra provstikontoret vedr.
medsendte bilag

10

Virum - Malmmosevej 91
Sag: Malmmosevej 91, Virum (205) - Virum
Sogn
Svar op PU's brev af 28. juni 2012.
Sagen sendt til bygningssagkyndige Grube
Mikkelsen den 3. august 2012, hvad angår
spørgsmålet om bankgaranti/sikkerhedsstillelse.
Afventer svar.

PU tager MRs skrivelse af 2. august 2012 til
efterretning. Hvad angår den manglende
sikkerhedsstillelse i form af en garanti bemærker
PU, at det stiller skærpede krav til bygherrens
tilsyn jvf PUs bygningssagkyndiges skrivelse af 14.
august 2012.
De nye tegninger i sagen fremsendes til PUs
bygningssagkyndiges udtalelse.
Søren Ødum Nielsen deltog ikke i beslutningen.

Nye tegninger samt indstilling fra
bygherrerådgiver og stiftets
præsteboligkonsulent afventes. Skal til Grube
Mikkelsen til udtalelse, når de er modtaget.
Malmmosevej 91
Til Grube Mikkelsen vedr: Virum Malmmosevej 91
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Ansøgning til Udviklingspuljen
Sag: Kgs Lyngby Provstis Udviklingspulje
(350)
Ansøgning fra sognepræst Lisa Tikkanen Pagh
på vegne af en gruppe bestående af FDF,
KFUM, ungdomspræsten og MR ved
Christianskirken.

Beslutning
PU bevilger kr 43.315 fra Udviklingspuljen til
projektet. PU forventer, at andre kirker og
Ungdomscaféen kan låne div udstyr til dette
projekt. PU håber, at projektet bliver en succes.
Eigil Saxe deltog ikke i beslutningen.

Ansøgning vedrørende ungdomsgudtjenester
20120619

12

Budget 2013
Sag: Budget 2013 (356)
Fra Formandsmødet: Ønske om at PU
behandler bilaget udsendt af provvsten til MR
ifm. formandsmøde vedrørende budgettallene.
Iht. referatet ønskes der en drøftelse af bilaget i
PU inden det behandles på Budgetsamrådet i
august og der var ønske om at tilbagemeldingen
sker til MR ved særskilt bilag og ikke i
referatet.
Udmelding af fordelingen af landskirkeskatten
og udligningstilskud for 2013 foreligger. Brev
fra KM af 6. juli 2012 på Den digitale
Arbejdsplads.
Budgetmateriale fra Søren Ødum vedlagt som
bilag.
VS: Budget 2013 Budgetgennemgang fra Søren
Ødum

13

Ungdomscafe - Budget 2012 og 2013
Sag: Ungdomspræst og ungdomscafe i
provstiet (189)
Budget 2012 og 2013 er modtaget 29. juni
2012.

PU beslutter en samlet budgetramme på kr
37.726.167 til lokale skatter og kr 13.928.996 til
Landskirkeskatten.
PU beslutter at anvende evt overskydende midler til
nedskrivning af lån, når udskrivningsgrundlaget
foreligger og de korrekte afdragstal for Sorgenfri
sogn foreligger.
Provsten ønsker at øge menighedsrådenes fokus
yderligere på udvikling af kirkeligt arbejde fremfor
øget tilbagebetaling af udgifter til større
anlægsprojekter og argumenterer for en yderligere
forhøjelse af Udviklingspuljen fra kr 500.000 til kr
700.000 eller mere i 2013, når der er mulighed
herfor i det samlede budget 2013 for provstiets
menighedsråd.
PU-formanden mener, at PU med forøgelsen af
Udviklingspuljen og imødekommelse af MRs
ønsker på driftsrammen har signaleret, at PU gerne
vil øge fokus på det kirkelige arbejde. Med
langtidsplanen signaleres at der er plads til
yderligere aktivitetsstigninger.

PU godkender budget 2012 og 2013 på hhv kr
450.000 og kr 450.000.

Budget 2013 afventer een underskrift.

Budget 2012 vedtaget og underskrevet 29. jumi
2012
Budget 2013 Vedtaget og underskrevet 29. juni
2012 Mangler een underskrift
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Synsrapporterne for 2012 (KLP 317)

Beslutning
PU tager de modtagne synsrapporter til
efterretning.

Synsrapporterne er scannet ind i sagen.
Synsrapporterne afleveret i papirform til PUmedlemmerne ifm. tidligere møde.

15

Kvartalsrapporter (KLP 291)
Ønsker PU kvartalsrapporten i kort eller lang
udgave? Der mulighed for at udskrive en ekstra
version, der er fordelt på formål. Begge
udgaver fylder i alt 8 sider.

PU anmoder MR fremover at fremsende
kvartalsrapporter med oplysning om såvel art som
formål, dvs en version på ialt 8 sider.

Hvis ja, skal dette formidles ud til MR.
Se pkt. 4 hvor 8 siders rapport er bilag.
16

Høring vedr. forslag om Lov som følge af
Betænkning 1527 (KLP 377)

PU beslutter ikke at kommentere det fremsendte
lovforslag.

Brev fra KM af 6. juli 2012: "Høringsbrev
vedrørende forslag til Lov om ændring af lov
om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og
lov om folkekirkens økonomi". Ligger på Den
digitale Arbjedsplads.
Høringsfrist er udgangen af august måned
2012.
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Orientering - Christians

Intet.

18

Orientering - Kgs. Lyngby

Intet.

19

Orientering - Lundtofte

Intet.

20

Orientering - Sorgenfri

Intet.

21

Orientering - Taarbæk

Intet.

22

Orientering - Virum

Intet.

23

Orientering - Skoletjenesten

Intet.

24

Orientering -Ungdomscafe og - præst

Intet.

25

Orientering - Diverse

MR har modtaget svar fra SØ vedr
revisionspraksis.

1) Nyt Cirkulære om tjenestebolig for
folkekirkens præster", hvor der er ændring
vedrørende vand. (§25).
2) Ny administrator af Folkekirkens
Selvforsikringsordning.
3) Retningslinjer for ydelse af tilskud fra
Støtteudvalget
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Eventuelt

Inger Christensen henledte opmærksomheden på
svarskrivelse fra KM af 14. august 2012 vedr
lokalfinansiering af Ungdomspræst.
Som opfølgning på referat fra PU-mødet 19. juni
2012 uddelte provsten grafiske oversigter over
udviklingen i provstiets økonomi i perioden 200713 med relevante korrigeringer:
1) Driftsbudget 2013: Udgifter pr medlem af
folkekirken
2) Driftsbudget: Stigning i % 2008-13B
3) Driftsudgifter: Stigning i % 2007R-13B
Provsten fremlægger disse oversigter ved
Budgetsamrådsmødet den 28. august 2012.

Mødet slut kl. 22.40
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