Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 15. juni 2016. Kl. Kl. 15.00-17.00
Mødested: Chr. X's Alle 188

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

Godkendelse af dagsorden

2

Postlisten

3

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

Beslutning
Dagsordenen godkendt.

Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2016 godkendt.
Drift - Kr. 892.964
5% - Kr. 3.292.359
Udviklingspuljen - Kr. 1.025.980

Indestående på bankkonti.
PUK Kvartalsrapport 1. kvt. 2016
PUK Kontospecifikation, formål 1. kvt. 2016
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Christians Sogn - Ansøgning til 5% midlerne
vedr. renovering af glasmosaik
Sag: Christians Sogn - Ansøgning til 5%
midlerne til renovering af glasmosaik i
Christianskirken (923) - Christians Sogn
Christians Sogn har søgt om kr. 157.500 til
renoveringen.

PU godkender projektet og bevilger kr. 157.500 af
5% midlerne til renoveringen.
Udbetaling vil ske når byggeregnskab er modtaget.

Notat fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen vedlagt som
bilag.
Christians Sogn Ansøgning til 5% midlerne på
renovering af glasmosaik i Christianskirken
Notat fra Grube - Christianskirken - Renovering
af glasmosaik
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Kgs. Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -

Referat,15-06-2016

PU har behandlet den fremsendte
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Istandsættelse og ombygning af Kirkekontor
Sag: Renovering af kontorbygning (928) Kongens Lyngby Sogn
Se også sag KLP 926 (punkt 6)- ansøgning om
5% midler. Ansøgningen lyder på kr. 150.000.

projektbeskrivelse og budget for renoveringen af
kontorbygningen.

Der har ikke været fremsendt projekt og budget
til PU's godkendelse.

Menighedsrådet har til dette arbejde fået bevilget
kr. 525.000 på budget 2016 og har fået tilladelse til
at overføre kr. 125.000 til anlægsarbejdet. Der er
således finansiering af ialt kr. 650.000.

Der er i budget 2016 bevilget kr. 525.000 som
anlægsbevilling.

Det samlede budget lyder på kr. 739.812 inkl.
moms.

Notat fra Grube Mikkelsen er vedlagt sag KLP
926 (Punkt 6).

Det resterende beløb er søgt dækket af en bevilling
på kr. 150.000 af 5% midlerne. Se punkt 6 for PU's
afgørelse vedrørende denne ansøgning og den
samlede økonomi.

Ansøgning om overførsel af kr. 125.000 fra
andet anlægsarbejde (KLP 918) er godkendt på
PU's møde i maj 2016.

PU godkender det fremsendte projekt.

Godkendelse af anlægsarbejder
Fra Grube: Kgs. Lyngby - Renovering af
kontorbygning
Ansøgning om 5% midler til renovering af
kontorbygning- (Kopi)
Dette bilag vedrører også KLP 926 - Ansøgning
om 5%-midler til renovering af
kontorbygningen.
Fra Grube- Kgs. Lyngby - Renovering af
kontorbygning
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Kgs. Lyngby - Ansøgning om 5% midler til
renovering af kontorbygning
Sag: Ansøgning om 5% midler til renovering
af kontorbygning (926) - Kongens Lyngby
Sogn
Se også KLP 928 (punkt 5)

De ansøgte kr. 150.000 skal dække en øget udgift
der er opstået dels på grund af at arkitekt Peter
Foged Rasmussen havde glemt at medtage udgiften
til trægulv på 1. sal samt afsætningsbeløb til
uforudsete udgifter.

Notat fra Grube Mikkelsen af 30. maj 2016
vedlagt som bilag.

På baggrund af notat fra provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen af 30. maj 2016 har PU følgende
bemærkninger:

Ansøgning om 5% midler til renovering af
kontorbygning
Fra Grube- Kgs. Lyngby - Renovering af
kontorbygning- (Kopi)

Referat,15-06-2016

1) MR anmodes om at få en nærmere redegørelse
for den markante prisforskel fra det oprindelige
budget.
2) MR anbefales at indhente en nærmere
redegørelse fra arkitekt Peter Foged Rasmussen
om, hvorvidt der er risiko for tilsvarende
prisstigninger i forbindelse med indhentning af de
resterende tilbud.
PU bevilger af 5% midlerne kr. 150.000. Det
bevilgede beløb reduceres forholdsmæssigt,
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning
såfremt de faktiske udgifter efter sagens
gennemførelse bliver mindre end de budgetterede
kr. 740.000.
Udbetaling vil ske når byggeregnskab er modtaget.
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Kgs. Lyngby - Præstegården, Lyngby
Kirkestræde 12 - Taget
Sag: Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12 Taget (927) - Kongens Lyngby Sogn
Der har ikke været fremsendt projekt og budget
til PU's godkendelse.
Der afventes projektbeskrivelse fra Peter
Foged.

PU afventer en projektbeskrivelse fra Peter Foged
Rasmussen, hvorefter sagen vil blive sendt til
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen for udtalelse.
PU godkender en projektsum på det ansøgte beløb
og afventer projektbeskrivelse med det endelige
tilbud, hvorefter PU formand og provst behandler
sagen i samråd med provstiets bygningssagkyndige
arkitekt.

Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12 - Taget
Finansieringen af anlægsarbejdet sker med
anlægsbevilling i budget 2016 på kr. 881.250.

PU bemærker at det ifølge notat af 24. august 2015
fra Peter Foged Rasmussen vil være
hensigtsmæssigt at få udført renovering af
badeværelse på 1. sal i boligen samtidigt med
reparationen af taget.
Der er afsat kr. 285.000 til renovering af
badeværelset i anlægsbudgettet 2016 og PU
anmoder MR om at oplyse om denne renovering
påtænkes igangsat, da det ikke fremgår af nogen
skrivelse fra MR til PU.
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Kgs. Lyngby - Rustenborgvej, raftehegn
Sag: Lyngby Kirkestræde 12-14 (938) Kongens Lyngby Sogn
Der har ikke været fremsendt projekt og budget
til PU's godkendelse.

Det fremsendte projekt og budget vedrørende
opsættelse af nyt raftehegn samt fjernelse og
bortskaffelse af efeu i og omkring hegnet
godkendes.

Godkendelse af anlægsarbejder- (Kopi)

Byggeregnskab bedes fremsendt når anlægsarbejdet
er færdiggjort.

Rustenborgvej, raftehegn
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Kgs. Lyngby - Præstegården, skagenstakit
Sag: Præstegården - Skagenstakit (939) Kongens Lyngby Sogn
Der har ikke været fremsendt projekt og budget
til PU's godkendelse.

Det fremsendte projekt og budget vedrørende
udskiftning af skagenstakit godkendes.
Byggeregnskab bedes fremsendt når anlægsarbejdet
er færdiggjort.

Kgs. Lyng - godkendels af anlægsarbejder(Kopi)
Godkendelse af anlægsarbejder- (Kopi)
Referat,15-06-2016

Side: 3

Mødepunkt
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Kgs. Lyngby - Kalkning af Stalden
Sag: Kalkning af Stalden (940) - Kongens
Lyngby Sogn
Der har ikke været fremsendt projekt og budget
til PU's godkendelse.
Kgs. Lyngby - godkendels af anlægsarbejder(Kopi)
Godkendelse af anlægsarbejder- (Kopi)
Kgs. Lyngby - tillæg vedr. godkendelse af
anlægsarbejder
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Beslutning

Det fremsendte projekt vedrørende kalkning af
stalden godkendes.
MR har besluttet at benytte det billigste tilbud, og
har i den anledning bedt om en præcisering af
tilbuddet fra den ene tilbudsgiver.
PU beder om at få fremsendt disse nærmere
oplysninger.
Det tilbud der er fremsendt lyder på kr. 82.500
ekskl. moms og PU kan godkende et budget op til
dette beløb dvs kr. 103.125 inkl moms.
Byggeregnskab bedes fremsendt når anlægsarbejdet
er færdiggjort.

Lundtofte - Projektforslag vedrørende
Lundtofte Kirke og omgivelser
Sag: Belægning og facade - kirke, kirkegård
og Materielgård (904) - Lundtofte Sogn
Licitationsresultat modtaget.

Provst og PU bygningssagkyndige arkitekt har
holdt møde med MR den 7. juni 2016, med
inddragelse af Grube Mikkelsens notat af 30. maj
2016.

Sendt til Grube Mikkelsen 11. maj 2016. Svar
modtaget 30. maj 2016.

Økonomi:
Der er afholdt licitation på arbejdet. Projektets
samlede økonomiske ramme hæves på det grundlag
med kr 600.000 fra det tidligere bevilgede beløb kr.
3,9 til ialt kr 4,5 mio.

Bilagene omfatter også sag KLP 537 (punkt 12)
VS: Lundtofte Kirke & Præstegård, status
Referat af forretningsudvalgsmøde
VS: Lundttofte Kirke og Præstegård, status
SV: Lundttofte Kirke og Præstegård, status
VS: Lundtofte, licitationsresultat
RE_ Lundtofte kirke og embedboligen
Lundtofte Kirkevej 1- (Kopi)

Finansieringen sker ved bevilgede anlægsmidler til
dette projekt med kr 150.000 til
"Landskabsmæssige ændringer omkring kirken" og
kr. 2.957.286 til "Belægninger og andre udvendige
arbejder", i alt kr. 3.107.286, samt afsatte midler i
driftsbudgettet til bl.a. kalkning af kirken. Der er i
budget 2016 på driften afsat kr. 906.000 til
kirkebygningen, øvrig drift, hvoraf en del af dette
beløb er til kalkning af kirken. Evt manglende
midler dækkes af MR's frie midler, der ultimo 2015
var kr. 1.028.254.
Tidsplan
MR forventer, at arbejderne udføres over 2 år med
en naturlig opdeling i gennemførelsen af projektet.
PU afventer MR's udspil til specificering.
Honoraraftale
Den fremsendte honoraraftale godkendes under
forudsætning af følgende:
1) Der sker en afklaring af honorarstadet d.d.
2) Honoraret på kr. 400.000 ekskl. moms for de
samlede totalrådgiverydelser, inkl. udarbejdelse af
projektforslag, er ikke reguleret i forhold til det
alternative budget, der medfører en besparelse på
kr. ca. 650.000. Der udbedes en forklaring på dette.
3) At MR bekræfter at det er korrekt forstået at
projektforslagets honorarstade er på 30-40% af det
samlede projekteringshonorar, svarende til 20% af
det samlede honorar inkl. udførelse.

Referat,15-06-2016

Side: 4

Mødepunkt

Beslutning
Eller spurgt på en anden måde: Hvad er dækket af
rammeaftalen og hvad er eventuelt dækket af
særlige honoraraftaler?
Med henvisning til referat fra Provstiudvalgets
møde 11. maj 2016 og notat af 30. maj 2016 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen godkender PU det fremsendte
projekt.
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Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1
Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte
Sogn
Licitationsresultat modtaget.
Sendt til Grube Mikkelsen 11. maj 2016. Svar
modtaget 30. maj 2016.
Se punkt 11 for bilag, da bilagene omfatter
begge sager.
VS: Lundtofte Præstegård, Istandsættelse Anvist faktura 067/2016

MR blev i april 2016 opfordret til at lade rådgiver
gennemføre undersøgelser af evt svampe i
konstruktionen med henblik på at reducere den
store usikkerhed (+/- 15%) i det fremsendte budget
for projektet.
Provst og PU bygningssagkyndige arkitekt har
holdt møde med MR den 7. juni 2016, med
inddragelse af Grube Mikkelsens notat af 30. maj
2016.
Økonomi
Der er afholdt licitation på arbejdet. Projektets
samlede økonomiske ramme hæves på det grundlag
med kr 600.000 fra det tidligere bevilgede beløb kr.
1,9 mio til ialt kr 2,5 mio.
Finansieringen sker ved bevilgede anlægsmidler til
dette projekt på kr 2,3 mio. Evt manglende midler
dækkes af MR's frie midler, der ultimo 2015 var kr.
1.028.254.
Tidsplan
MR bedes fremsende revideret tidsplan.
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.
Med henvisning til referat fra Provstiudvalgets
møde 11. maj 2016 og notat af 30. maj 2016 fra
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen godkender PU det fremsendte
projekt.
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Taarbæk - Kirkegården
Sag: Skovkirkegård (800) - Taarbæk Sogn
Afventer modtagelse af udtalelse fra
kirkegårdskonsulent Birgitte Fink.

Udtalelse fra Birgitte Fink modtaget 13. juni 2016
og omdelt på mødet.
PU godkender den fremsendte udviklingsplan for
Taarbæk Kirkegård.

Forslag til udviklingsplan - Taarbæk kirkegård
PU afventer modtagelse af budget, tidsplan og
finansieringsplan for projektet til godkendelse.
Brev til Birgitte Fink om udtalelse

Referat,15-06-2016
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Mødepunkt

Beslutning

Til Birgitte Fink vedr. Taarbæk Kirkegård
SV: Taarbæk Kirkegård
SV: Taarbæk Kirkegård
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Kgs. Lyngby - Ansøgning til
udviklingspuljen
Sag: Ansøgning Udviklingspuljen - Kgs.
Lyngby vedr. ny hjemmeside (935) - Kongens
Lyngby Sogn
Ansøgning om penge til udarbejdelse af ny
hjemmeside.

Punktet er trukket tilbage af ansøger.
Ansøgningen forventes genfremsendt senere på
året.

Ansøgning udviklingspuljen
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Lundtofte - Geelsgården: Ansøgning til
udviklingspuljen
Sag: Udviklingspuljen (582)
Ansøgning fra sognepræst Pernille BachMortensen om midler til undervisningen af
konfirmander fra Geelsgården.

PU imødekommer den fremsendte ansøgning om
kr.12.000 til afholdelse af to teaterforestillinger på
Geelsgårdskolen i skoleåret 2017-18.

Pernille Bach-Mortensen - Ansøgning om
midler fra udviklingsfonden
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Kvartalsrapporter 1. kvt. 2016
Sag: Kvartalsrapporter 2016 (914)
Udskudt fra mødet 11. maj 2016, da ikke alle
kvartalsrapporter var modtaget.

Kvartalsrapporterne tages til efterretning.

Modtaget fra:
Christians
Kgs. Lyngby
Taarbæk
Virum
SV: Christians - Kvartalsrapport for 1. kvartal
2016
Kgs. Lyngby - 1. kvartal 2016
SV: Sorgenfri - Kvartalsrapport 1. kvartal 2016
Taarbæk sogn - Kvartalsrapport 1. kvt. 2016
Virum - 1. kvartal 2016

Referat,15-06-2016

Side: 6

Mødepunkt
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Energimærkning af folkekirkens bygninger
Sag: Energimærkning af folkekirkens
bygninger 2016 (925)

Beslutning
Spørgsmålet tages op til drøftelse på
budgetsamrådet i september 2016.

Energimærkning af folkekirkens bygninger
2016
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Valg til Menighedsråd 2016
Sag: Valg til Menighedsråd 2016 (910)
Tilbud fra Inge Nøhr, DGO, angående et indstik
til DGO vedrørende valg til Menighedsråd
2016.
VS: tilbud fra Inge Nøhr

Der er kommet tilkendegivelse fra alle MR om at
de gerne vil være med i en fælles valgavis.
Provsten indkalder til første møde.
Udvalget inddrager tilbuddet fra DGO. Udgiften
afholdes af Udviklingspuljen, idet der er tale om et
nyt tiltag til udvikling af det kirkelige liv i
lokalområdet/provstiet.

Valgavis
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Forslag om I-Pads til PU's medlemmer
Sag: Forslag om I-Pads til PU's medlemmer
(936)

PU vedtog at anskaffe I-Pads til PU's medlemmer.
Der indkøbes I-pads med mulighed for simkort.

Forslag om I-Pads til PU's medlemmer

Referat,15-06-2016
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20

Christians - Renovering af
klokkeringningsanlæg (KLP 907)

PU afventer
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Kgs. Lyngby - Kirkegårdsmur (KLP 766)
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Kgs. Lyngby - Hjortekærsvej 74 (KLP 645)

PU afventer byggeregnskab.
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Kgs. Lyngby - Lyngby Kirke, afslag
Sag: Renovering af gravminder (898) Kongens Lyngby Sogn

Taget til efterretning.

Kgs. Lyngby - Lyngby Kirke, afslag
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Lundtofte - Sognegård og Længen
Sag: Sognegård og "Længen" - renovering og
udvidelse (652) - Lundtofte Sogn

Afventer afslutning af mangelafhjælpning, dvs
ventilationen i undervisningslokale samt
istandsættelse af trægulve.

Status på sognegården og Længen
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Lundtofte - Langs Hegnet 61 (KLP 544)

MR afventer godkendelse fra Lyngby-Taarbæk
kommune.
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Sorgenfri - Kirkebyggelinjen og lokalplan
261 og 268
Sag: Sorgenfri Torv - Kirkebyggelinje (848) Sorgenfri Sogn

Taget til efterretning.

Erklæring fra kgl.bygningsinspektør vedr.
Sorgenfri Kirke, byggeri indenfor 300 m
kirkebeskyttelseslinjen
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Budget 2017
Sag: Budget 2017 (868)
Synsrapporter til orientering.
Sorgenfri - vedr syn af embedsbolig
Sorgenfri - Budget 2017 - Syn- (Kopi)

Lundtofte - Synsrapporter 2016- (Kopi)
Referat,15-06-2016
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Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder
Sag: Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder (656)
Christians - Referat fra MR-møde 16. maj 2016
Kgs. Lyngby - Referater fra MR-møde 15.
marts 2016, 19. april 2016 og 17. maj 2016.
Lundtofte - Referater fra MR-møde 26.
november 2015, 28. januar 2016, 25. februar
2016 og 31. marts 2016.
Taarbæk - Referat fra MR-møde 26. maj 2016.

Taget til efterretning.

Christianskirken - Referat fra seneste
Menighedsrådsmøde
MRref. Kgs. Lyngby
Kgs. Lyngby - Referat fra MR-møde 17. maj
2016
Lundtofte 2015-11-26 Referat fra MR-møde
Lundtofte MR16-20 Referat MR 28 januar
msg
Lundtofte MR16-33 Referat af MR-møde
februar
Lundtofte Referat af MR møde 31.3.2016
Sorgenfri - Beslutningsprotokol 07.01.16
Taarbæk sogn - referat MR-møde 26052016 +
kvartalsrapport 1. kvt. 2016
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DHL stafet 2016
Sag: DHL stafet 2016 - mandag 29 august kl
18 (924)
DHL stafet 2016 - mandag 29 august kl 18

30

Kommuners bet. ved boudlæg - erhverv. og
vedligeh. af gravsted
Sag: Kommuners bet. ved boudlæg - erhverv.
og vedligeh. af gravsted (915)

Referat,15-06-2016
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Orientering

VS: Kommuners bet. ved boudlæg - erhverv. og
vedligeh. af gravsted
[Sag:11/3639] - [Dok.nr.:12090/16] Brev til
alle provstiudvalg - Undersøgelse vedr.
kommunernes betaling ved boudlæg erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted
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Radon i tjenesteboliger
Sag: Radon i tjenesteboliger (937)

Taget til efterretning.

Radon i tjenesteboliger
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Indskydergaranti for offentlige myndigheder
Sag: Indskydergaranti for offentlige
myndigheder (941)
Indskydergaranti for offentlige myndigheder
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Taget til efterretning.
Der afventes nærmere om sagen.
Det undersøges om muligheden for placering af
midler i obligationer.

Eventuelt

Mødet slut kl. 16.25
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Underskrifter vedr. møde d. 15-06-2016

John Corlin Bagger-Petersen

Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen

Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen

Vibeke Susanne Lentz
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