Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 11. maj 2016. Kl. 15.00-17.00
Mødested: Chr. X's Alle 118

Deltagere: John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Ulla W. Jeppesen, Hans-Christian Jørgensen, Julie Rebel
og provst Eigil Saxe. Referent: provstisekretær Beate Andreassen
Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Dagsordenen godkendt med en enkelt ændring. Pkt
19 ændres fra et orienteringspunkt til et
beslutningspunkt.
Igen problemer med at åbne filer i
www.provstiportalen.dk. Beate kontakter ITkontoret for en løsning.

2

Postlisten

Ingen bemærkninger.

3

PUK økonomi
Sag: PUK - Økonomi Fast punkt på PUmøder (577)
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 samt
kontospecifikation formål vedlagt.

Kvartalsrapporten udsat til næste møde.
PUK drift - Kr. 986.110,65
5% - Kr. 3.295.359,05
Udviklingspuljen - Kr. 1.025.980,69

Indestående på bankkonti.
PUK Kontospecifikation, formål 1.1-31.3.2016
PUK Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

4

Kgs. Lyngby - ændring af anlægsbevilling
Sag: Kgs. Lyngby - ændring af
anlægsbevilling (918) - Kongens Lyngby Sogn
Ansøgning om anvendelse af kr. 125.000
bevilget til renovering af stueetagen af
Kirkestræde 10A, til renovering af 2. sal på
samme adresse,

PU godkender at kr. 125.000 af de anlægsmidler
der er givet til renovering af stueetagen i
kontorbygningen anvendes til renovering af 2. sal i
samme bygning.
Omprioriteringen skyldes igangværende renovering
af 1. sal i bygningen.

Kgs. Lyngby - ændring af anlægsbevilling

5

Lundtofte - Projektforslag vedrørende
Lundtofte Kirke og omgivelser (KLP 904)
Sag: Belægning og facade - kirke, kirkegård
og Materielgård (904) - Lundtofte Sogn
Udtalelse fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen er modtaget
14. marts 2016.

Referat,11-05-2016

Med henvisning til notatet af 14. marts 2016 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen, har PU følgende bemærkninger:
Projektforslaget:
Der er tale om projektforslag, som MR ikke kan
ændre væsentligt på efterfølgende. MR bedes
Side: 1

Mødepunkt
RE: Lundtofte Kirke, projektforslag belægning og facade - kirke, kirkegård og
Materielgård

Beslutning
derfor være helt sikre på at alle ønsker og krav,
fremsat/fremført i forbindelse med igangsætningen
af projektet, også er medtaget i det fremsendte
projektforslag.
MR bedes bemærke at Grube Mikkelsen gør
opmærksom på at projektforslaget ikke indeholder
et oplæg til udbudsformen og entrepriseopdelingen.
Økonomi:
Rådgiver har vurderet budgettet til en usikkerhed
på +/- 15 %, hvorfor PU godkender med et
maksimalt rammebeløb på kr. 3,9 mio. Det
økonomiske overslag fra Fogh & Følner lyder på
kr. 4.624.455. Det betyder at rådgiver må
fremkomme med besparelsesforslag, hvis
licitationen viser at byggeudgiften vil overstige
denne ramme. PU godkender kontrakten under
forudsætning af at MR får det maksimale
rammebeløb samt den efterfølgende bemærkning
om besparelsesforslag angivet i kontraktens pkt. 7.
Den underskrevne kontrakt fremsendes til PU.
Honoraraftale:
MR skal præcisere at der er tale om et fast honorar
på kr. 400.000 for de samlede totalrådgiverydelser
inklusiv udarbejdelse af projektforslag, sådan som
det fremgår af rådgivers overslag af 29. januar
2016.
PU opfordrer endvidere MR til at udarbejde en
vedligeholdelsesplan for de tilbagevendende
vedligeholdelsesarbejder som for eksempel
kalkning af kirken.

6

Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 (KLP 537)
Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte
Sogn
Udtalelse fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen er modtaget
15. april 2016.
VS: Lundtofte Præstegård, samarbejdsaftale
Fremsendt til Grube Mikkelsen - Lundtofte
Kirkevej 1, projektforslag
RE: Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1,
projektforslag

Referat,11-05-2016

Med henvisning til notatet af 15. april 2016 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen, har PU følgende bemærkninger:
Forslagets omfang:
Grube Mikkelsen finder det formålstjenstligt at de
prøveafrensninger og analyser der foreslås, bliver
udført hurtigst muligt, således at usikkerheden kan
nedbringes inden arbejdet udbydes. MR har medio
april 2016 fået besked herom.
Økonomi:
Rådgiver har vurderet budgettets usikkerhed til +/15 %, hvilket er et væsentligt større spænd, end det
man normalt kan forvente af det styrende budget.
Grube anbefaler at de supplerende undersøgelser af
facadepuds udføres snarest, så der kan udarbejdes
et budget med en mindre usikkerhed. PU
godkender et maksimalt rammebeløb på kr. 1,9
mio. Det økonomiske overslag fra Fogh & Følner
lyder på kr. 2.283.853. Det betyder at rådgiver må
fremkomme med besparelsesforslag, hvis
licitationen viser at byggeudgiften vil overstige
denne ramme. PU godkender kontrakten under
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning
forudsætning af at MR får det maksimale
rammebeløb samt den efterfølgende bemærkning
om besparelsesforslag angivet i kontraktens pkt. 7.
Den underskrevne kontrakt fremsendes til PU.
Honoraraftale:
MR skal præcisere at der er tale om et fast honorar
på kr. 225.000 for de samlede totalrådgiverydelser
inklusiv udarbejdelse af projektforslag, sådan som
det fremgår af rådgivers overslag af 15. januar
2016.
PU afventer bilag i henhold til mail af 12. februar
2016.
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Taarbæk - Ansøgning om brug af overskud
fra 2015
Sag: Ansøgning om brug af overskud fra 2015
(916) - Taarbæk Sogn
Efter afholdt syn ønsker MR at anvende en del
af overskuddet fra 2015 på diverse arbejder på
sognets bygninger,

PU imødekommer den fremsendte ansøgning om
tilladelse til at anvende en del af driftsoverskuddet
fra 2015 til udførelse af arbejder i henhold til det
fremsendte Bygningsoversigtsskema.
Ifølge skemaet udgør beløbet samlet kr. 241.200.

Ansøgning om brug af overskud fra 2015

8

Kvartalsrapport for 1. kvt. 2016
Sag: Kvartalsrapporter 2016 (914)
Modtaget fra:
Kgs. Lyngby
Virum

Kvartalsrapporterne behandles på næste PU-møde..

Kgs. Lyngby - 1. kvartal 2016
Virum - 1. kvartal 2016

9

Evaluering af teaterprojekt i Lyngby kirke
Sag: Udviklingspuljen (582)

PU tager evalueringen og regnskabet for
teaterprojektet i Lyngby Kirke til efterretning.

Evaluering af teaterprojekt i Lyngby kirke
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Evaluering af projekt provstivolontør
Sag: Provstiudvalgsmøde 11. maj 2016 (909)

PU tager evalueringen af projekt provstivolontør
til efterretning.

Evaluering af projekt provstivolontør

11

Ansøgning om deltagelse i
Provstisekretærernes årsmøde 2016

Referat,11-05-2016

PU imødekommer ansøgningen på kr. ca. 5.000
plus transport.
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Provstisekretærernes Årsmøde finder sted fra
onsdag d. 5. til fredag d. 7. oktober 2016 på
Hindsgavl Slot.
Udgiften andrager ca kr. 5.000 plus transport.
12

Ansøgningen til udviklingspuljen
Sag: Mandeklubben Himmel og Bøf Ansøgning til Udviklingspuljen (917)
Ansøgning om kr. 30.000 til etablering og drift
af Mandeklubben Himmel og Bøf.

PU imødekom den fremsendte ansøgning på kr.
30.000.
Regnskab og evaluering af projektet skal
fremsendes til PU senest 1 måned efter projektets
afslutning.

Ansøgningen til udviklingspuljen- (Kopi)

Referat,11-05-2016

Side: 4

Orientering
13

Christians - Renovering af
klokkeringningsanlæg
Sag: Renovering af klokkeringningsanlæg
(907) - Christians Sogn

Taget til efterretning.

Renovering af klokkeringsningsanlæg

14

Kgs. Lyngby - Kirkegårdsmur (KLP 766)
Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) Kongens Lyngby Sogn

Taget til efterretning.

PU-møde onsdag den 2. december 2015(02-122015)

15

Kgs. Lyngby - Hjortekærsvej 74 (KLP 645)
Sag: Hjortekærsvej 74 (645) - Kongens
Lyngby Sogn

PU afventer byggeregnskab.

Hjortekærsvej 74 - a conto udbetaling
vedrørende udskiftning af tag

16

Lundtofte - Sognegård og Længen (KLP
770)
Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen(Kopi) (770) - Lundtofte Sogn

PU afventer byggeregnskab.

PU-møde 28. oktober 2015(28-10-2015)

17

Lundtofte - Langs Hegnet 61 (KLP 544)
Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn

Taget til efterretning.

Notat fra Grube Mikkelsen - Langs Hegnet 61,
rådgiveraftale
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Lundtofte - Reducering af råd
Sag: Menighedsråd (548) - Lundtofte Sogn

Taget til efterretning.

Reducering af råd - Lundtofte

19

Sorgenfri - Sorgenfri stationsområde øst
Sag: Sorgenfri Torv - Kirkebyggelinje (848) Sorgenfri Sogn
Sagen afventer udtalelse fra bygningsinspektør
Johan Fogh. Når denne foreligger kan sagen
Referat,11-05-2016

Punktet er ændret til et beslutningspunkt.
PU bakker op om MR's indstilling.
Side: 5

Orientering
eventuelt tages op i PU.
Anmodning om en udtalelse vedr.
kommuneplantillæg 21/2013 - Sorgenfri
stationsområde øst
Anmodning om en udtalelse vedr. opførelse af
ny bebyggelse indenfor kirkelinjen omkring
Sorgenfri Kirke

20

Taarbæk - Kirkegården

Taget til efterretning.

Afventer kirkegårdskonsulent Birgitte Fink,
som har oplyst at udtalelse vil foreligge senest
10. maj 2016.
21

Budget 2017 (KLP 868)
Sag: Budget 2017 (868)
Synsrapporter modtaget fra Christians, Kgs.
Lyngby og Virum.

Taget til efterretning. Inddrages i arbejdet med
budget 2017.

Christianskirken - Synsudskrifter
Kgs. Lyngby - Stades Krog 9 (Sognegården)(Kopi)
Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5 (Embedsbolig)(Kopi)
Kgs. Lyngby - Lyngby Kirkestræde 14
(STalden)- (Kopi)
Kgs. Lyngby - Lyngby Kirkestræde 1 (KIrken)(Kopi)
Kgs. Lyngby - Lyngby Kirkestræde 12
(Embedsbolig)- (Kopi)
Kgs. Lyngby - Kirkestræde 12 (Kirkekontor og
mødelokale) Syn 2016- (Kopi)
Kgs. Lyngby - Hjortekærsvej 74
(Embedsbolig)- (Kopi)
Virum - Tværvej 101 Syn 2016 (Embedsbolig)
Taarbæk - Fremsendelse af synsrapporter 2016(Kopi)
Referat,11-05-2016

Side: 6

Orientering

Virum - Kirsebærbakken 1 Syn 2016
(Embedsbolig)
Virum - Kirkebakken 10 Syn 2016 (Kirke og
sognegård)
Brev til PU om fordeling af bindende
stiftsbidrag 2017
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Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder (KLP 656)
Sag: Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder (656)
Christians - Mr-møde 16. marts 2016
Taarbæk - Mr-møde 25. februar 2016
Virum - Mr-møde 2. marts 2016 og 20. april
2016

Taget til efterretning.

Christianskirken - Referat fra offentlig MRmøde 9. marts 2016
Taarbæk - MR møde 25. februar 2016
Virum - Referat MR-møde 2. marts 2016
Virum - Referat fra MR-møde 20. april 2016
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24

Muligheden for fælles initiativer vedr. valg
til MR i november 2016
Sag: Valg til Menighedsråd 2016 (910)

PU mener det er en god ide at lave en fælles
valgavis. Provsten kontakter MR for at høre hvad
deres holdning er. Provstiets Udviklingspulje
dækker eventuelle udgifter.

Fælles valgavis - Rudersdal

Landsforeningen af Menighedsråd opfordrer til at
der holdes opstillingsmøder den 13. september
2016.

Eventuelt

Mødet slut kl. 16.20
Næste møde 15. juni 2016

Referat,11-05-2016

Side: 7

Underskrifter vedr. møde d. 11-05-2016

John Corlin Bagger-Petersen

Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen

Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen

Vibeke Susanne Lentz

Referat,11-05-2016

Side: 8

