
Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

PU møde 8. juli 2014. Kl. 16.00
Mødested: Chr. X's Alle 118

Deltagere: John Bagger-Petersen, Hans-Christian Jørgensen, Julie Rebel, provst Eigil Saxe. Referent Beate
Andreassen.
Afbud fra: Ulla W. Jeppesen og VibekeLentz

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2 Kgs. Lyngby - Indvendig renovering af
Lyngby Kirke
Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering
(543) - Kongens Lyngby Sogn
PU skal tage stilling til om Kgs. Lyngby Sogns
Menighedsråd kan igangsætte
færdiggørelsesprojektet, der skal afslutte
renoveringen af Lyngby Kirke.

Projektet er ikke godkendt af PU.

Projekt udarbejdet af PFR-Tegnestue ApS,
v/Peter Foged, er fremsendt i september 2013.
Bemærkninger til projektet er fremsendt af
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen i oktober 2013. Begge bilag
vedlagt.

PU har godkendt optagelse af lån på kr.
626.056 i Danske Bank til finansiering af
færdiggørelsen.

Det fremsendte forslag til færdiggørelse blev af
PU ikke godkendt, idet det  blev betinget at der
skulle foreligge et samlet regnskab for
renoveringsprojektet inden dette kunne ske.

Lyngby Kirke - Færdiggørelse af projektet
indvendig renovering

2013, 8. oktober - PU-møde(08-10-2013)

RE: Lyngby Kirke - færdiggørelse af projektet

VS: Lyngby Kirke - færdiggørelse af
renoveringsprojekt

PU-møde 4. december 2012(04-12-2012)-

Dette ekstraordinære provstiudvalgsmøde er
indkaldt på baggrund af møde afholdt den 2. juli
2014 mellem Kgs. Lyngby Sogns Menighedsråd og
Provstiudvalget.

Som besluttet på PU’s møde den 24. juni 2014,
blev Kgs. Lyngby Sogns Menighedsråd indbudt til
et møde med PU’s formand og provsten, for en
gennemgang af ”Regnskab for renovering af
Lyngby Kirke” udarbejdet af CBK Revision,
Lyngby, hvor Menighedsrådet fremkom med sine
bemærkninger.

PU beslutter at det banklån på kr. 626.056 som
Kgs. Lyngby Sogns MR har optaget til finansiering
af færdiggørelsesprojektet, kan anvendes til dette.

Projekt udarbejdet af PFR Tegnestue ApS ved
Peter Foged er tidligere fremsendt, men er ikke
godkendt af PU. Menighedsrådet anmodes om at
fremsende projektet i en ajourført udgave til PU’s
godkendelse. PU’s næste ordinære møde er den 20.
august 2014.
Bemærkninger til projektet fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen, af 8. oktober 2013, forudsættes
indarbejdet i det endelige projekt.

Det er en forudsætning, at der ikke sker nogen form
for overskridelse af det budgetterede beløb på kr.
626.056 kr., som er det beløb MR har til rådighed i
form af optaget lån. Der må ikke anvendes nogen
form for driftsmidler til færdiggørelsesprojektet.

PU tager regnskabet udarbejdet af CBK Revision
til efterretning og kræver at MR skal føre et
særskilt byggeregnskab for færdiggørelsesprojektet
og sende dette til PU når projektet er færdigt.

PU gør opmærksom på at der skal udarbejdes en
rådgiveraftale og at denne skal godkendes af PU.
Rådgiveraftalen bedes fremsendt til PU's møde den
20. august 2014.
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Mødepunkt Beslutning

(Kopi)
Med henvisning til PU’s tilbagevendende krav om
MR’s styring af projektets økonomi, tidsplan og
arbejdets udførelse, finder PU det kritisabelt, at MR
ikke har fastholdt dette krav overfor rådgiver.

Mødet slut kl. 16.35

Referat,08-07-2014 Side: 2



Underskrifter vedr. møde d. 08-07-2014

John Corlin Bagger-Petersen Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen Vibeke Susanne Lentz
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