Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 6. november 2012. Kl. 18.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen og
Eigil Saxe
Kl 18.30 fremlagde arbejdsgruppen (sognepræsterne Elisabeth Siemen, Julie Goldschmidt og Eigil Saxe)
bag ansøgningen til Udviklingspuljen om støtte til Lyngbykirkernes Diakoniprojekt: Suppekøkken i
Lyngby (pkt 10 på dagsordenen) deres ansøgning.
Kl 19 kom erhvervspsykolog Mette Krøigaard, Alectia, og hilste på Provstiudvalgets medlemmer.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2

Postlisten

Postlisten gennemgået.

3

PUKassen og 5%-midlerne/budgetreserven
Sag: PUK - Kassen og 5%-midler (Bilag til
fast punkt på PU-møderne) (400)
PUK
5%-midler

5%-midler/Budgetreserven: kr 795.802
PUK-midler: kr 912.959
Regnskabsrapport pr 31. oktober 2012 blev
gennemgået. PU ønsker at få undersøgt muligheden
for en mere detaljeret økonomisk rapport om
projekterne "Ungdomscaféen" og "Skoletjenesten".

Fremlæggelse af regnskabsrapport pr. 31.
oktober 2012. Vedhæftet som bilag.
PUK Regnskabsrapport pr. 31. oktober 2012
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Mødepunkt
4

Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5
Sag: Rustenborgvej 5 (Kgs. Lyngby Sogn)
(393) - Kongens Lyngby Sogn
Ændring af projektet hvad angår tid og pris.
Bilag fra PFR Tegnestue ApS af 16. oktober
2012 vedlagt som bilag.
Udtalelse fra bygningssagkyndige Grube
Mikkelsen af 31. oktober 2012 vedlagt som
bilag. Det ser ikke ud til at der er udarbejdet en
rådgiveraftale for forprojektet og projektet.

Beslutning
Provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsens skrivelse af 31.10.12 tilsendes
MR med anmodning om at MR forholder sig til
skrivelsen. MR skal sørge for at der skal indgås en
rådgiveraftale. Rådgiveraftalen skal godkendes af
PU.
PU imødeser en klar tilkendegivelse fra MR
angående projektets økonomiske omfang.
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

Der er i sagen ikke modtaget brev fra MR om
deres holdning til Peter Fogeds bilag og dermed
heller ikke en ansøgning eller lignende til PU's
behandling og beslutning.
RE: Rustenborgvej 5 - Forprojekt
Bilag udarbejdet af ark. Peter Foged med ny
tidsplan og ny økonomi på projektet
Fra Grube - SV: Rustenborgvej 5 - Forprojekt

5

Lundtofte - Langs Hegnet 61
Sag: Langs Hegnet 61 (Lundtofte Sogn) (345)
- Lundtofte Sogn
Nyt modificeret projekt fremsendt.
Bilagene sendt til Grube Mikkelsen 23. oktober
2012 iflg. aftale med Søren Ødum. Svar ikke
modtaget.
Fremsendelse af modificeret projekt vedr
bygning af nyt præstekontor
Langs Hegnet 61 - sognepræstens kommentar
til ombygningen
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Provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsens skrivelse af 6.11.12 tilsendes
MR med anmodning om at MR forholder sig til
skrivelsen. MR skal sørge for at der skal indgås en
rådgiveraftale. Rådgiveraftalen skal godkendes af
PU.
PU anmoder Stiftets præstegårdskonsulent arkitekt
Per Axelsen om en udtalelse vedrørende projektet,
idet PU gør SØ opmærksom på konsulentens rolle i
det oprindelige projekt, som med det foreliggende
projekt realiseres.
Som særstandpunkt ønsker provsten tilført: Med
henvisning til provstiudvalgets
bygningssagkyndige arkitekt gør provsten
opmærksom på, at der fortsat er tale om et relativt
dyrt projekt.
Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.
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Kvartalsrapporter 3. kvartal 2012
Sag: Kvartalsrapporter (291)
Kvartalsrapport 3. kvt. 2012 ikke modtaget fra
Lundtofte.

Beslutning
De modtagne kvartalsrapporter blev gennemgået.

Christians - 3. kvartal 2012
Kgs. Lyngby - Fremsendelse af 3. kvt. 2012
Sorgenfri - Fremsendelse af kvartalsrapport for
3. kvartal 2012
Taarbæk - Fremsendelse af kvartalsrapport for
3. kvt. 2012
Virum - Kvt. 3. 2012
Virum - Bemærkninger til regnskabsrapport for
3. kvt.

7

Godkendelse af regnskab 2011
Sag: Regnskab 2011 (387)
Bemærkninger til revisionsprotokollatet
vedrørende regnskabsår 2011 ikke modtaget fra
Christians, Sorgenfri, Taarbæk og Virum.

De modtagne regnskaber blev godkendt.

Regnskaberne skal underskrives af
provstiudvalgets formand.
Kgs. Lyngby - Bemærkninger til
revisionsprotokollat vedr. regnskab 2011
SV: Revisionsprotokollater vedrørende
regnskab 2011
Lundtofte - Kommentarer til revisionsprotokol
for 2011
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Notat vedr- årsafslutning og fordeling af
kassebeholdningen
Sag: Regnskab 2012 (423)
På PU-møde 2. oktober 2012 blev det besluttet
at formand Søren Ødum Nielsen udfærdiger
udkast til skrivelse om hvordan
"menighedsrådets frie midler" skal forstås.

Beslutning
PU takker PU-formanden for udkastet og anmoder
om et revideret udkast om hvordan
"menighedsrådets frie midler" skal forstås.

Notat ikke modtaget. Fremsendes seperat.

Notat udarb. af Hillerød Provsti vedr.
"Årsafslutning og fordeling af
kassebeholdning"
PU-møde 2. oktober 2012(02-10-2012)

9

Budgetprocedure 2014
Sag: Budget 2014 (424)
Udkast til budgetprocedure 2014 vedlægges
som bilag i to versioner.

PU godkender budgetprocedure for 2014 i en
sproglig let ajourført udgave, der tilsendes MR.

Den ene version er en næsten ordret opdatering
af Budgetprocedure 2013 og den anden
version(BEA) er med flere sproglige ændringer.
Budgetprocedure 2014 Version 1 til PU
Budgetprocedure 2014 BEA udgave Version 1
til PU

10

Udviklingspuljen - Ansøgning vedr.
suppekøkken
Sag: Kgs Lyngby Provstis Udviklingspulje
(350)
Arbejdsgruppen bag ansøgningen kommer kl.
18.30 for at fremlægge deres ansøgning.
Ansøgning til Udviklingspuljen vedr diakonalt
projekt
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PU synes det er et spændende forslag
arbejdsgruppen har fremsat.
Som PU forstår det er projektet baseret på at nogle
af provstiets MR indgår i et sådant
samarbejdsprojekt. Det er derfor PU's opfattelse at
projektet skal vurderes af MR og at det er MR der
fremsætter ønske om at indgå samarbejdet.
Det er samtidig PU's opfattelse at det vil være
muligt i samarbejde med MR at finde pengene til
projektet, hvis et flertal af provstiets sogne tilslutter
sig projektet.
I tilfælde af at der er færre MR der ønsker at
tilslutte sig, vil PU drøfte det med samtlige MR i
lyset af den samlede udgiftsbelastning for provstiet.
MR skal være bevidste om at der stilles krav om at
levere frivillig arbejdskraft.
Eigil Saxe deltog ikke i behandling og beslutning.
Inger Christensen ønsker som særstandpunkt
anført: "Der bør udarbejdes en behovsanalyse
baseret på ekspertoplysninger fra Lyngby-Taarbæk
Kommune."
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GIAS
Sag: Kirkegårdstakster (77)
PU skal tage stilling til priserne.
Bl.a. Taarbæks ønske om at stigningen til
omkostningsbaserede priser sker over et par år
og om der skal være tilskud til medlemmer af
folkekirken (hvor meget) og tilskud til beboere
i kommunen (hvad med fraflyttede på grund af
f.eks. plejehjem eller lignende og hvor længe
skal man have boet/været væk?)

Beslutning
PU godkender oplægget til takster fra de to
menighedsrådsdrevne kirkegårde. PU godkender
efter anmodning fra MR en overgangsordning for
Taarbæk kirkegård på 5 år.
Tilskud til familiemedlemmer og medlemmer af
folkekirken ydes efter gældende praksis. MR
anmodes om at overveje om denne praksis skal
opretholdes i lyset af fremtidige muligheder for at
tilbyde gravpladser til befolkningen i LyngbyTaarbæk kommune.

Notat fra Beate Andreassen vedlagt til
orientering.
Til Provstiudvalget GIAS
Lundtofte - Kirkegårdstakster GIAS
Taarbæk - Kirkegårdstakster GIAS
Beregning af kirkgårdstakster fra Stiftet

12

Midlertidig opnormering af præst
Sag: Midlertidig opnormering af præst Arbejde med Ungdomsgudstejenester (432)
Ansøgning om opbakning til opnormering af
præst med 10% til varetagelse af
arbejdsopgaver under ungdomspræstens
sygefravær.

PU afventer MR's indstilling med henblik på at
behandle sagen.

Midlertidig opnormering af præst
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13

Eventuelt

Vibeke Lentz oplyser, at Kgs Lyngby MR
planlægger at genåbne Lyngby kirke 1. søndag i
Advent 2. december 2012.

Mødet slut kl 21.50.
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