
Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
Mødet afholdes i forlængelse af Budgetsamrådet
PU møde 6. september 2017. Kl. 21.00-22.00
Mødested: Virum Kirkes Lokaler

Til stede: John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Ulla W. Jeppesen, provst Eigil Saxe. Referent
provstisekretær Beate Andreassen.
Afbud fra: Hans-Christian Jørgensen og Julie Rebel.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden 1) Tilføjelse af ansøgning fra Kgs. Lyngby om
driftsmidler til en kirke- og kulturmedarbejder kr.
500.000 i 2018. Ansøgningen behandles under
punkt 3, "Budget 2018".

2) Ansøgning om 5% midler fra Christians om kr.
48.975 til nyt fyr i embedsboligen Chr. X's Alle
118. Sagen behandles som punkt 14, inden punktet
eventuelt.

2 Postlisten Ingen bemærkninger.

3 Budget 2018
Sag: Budget 2018 (977)
Fastsættelse af endelig budgetudmelding for
budget 2018.

Budget 2018

Provstiets samlede budget bliver kr. 59.051.726
med en landskirkeskat på kr.16.264.654 og lokale
skatter kr 42.787.072. Kirkeskatteprocenten
forventes at blive 0,54.

Ansøgning fra Kgs. Lyngby om kr. 500.000 til
ansættelse af fuldtids kirke- og kulturmedarbejder
er imødekommet.

4 Valg til provstiudvalg og Stiftsråd 2017
Sag: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
(1018)

Dagsorden til Orienteringsmøde om valg til PU
og Stiftsråd onsdag 23. aug kl 19 i Lyngby

Valgbestyrelsen har afholdt møde 23. august 2017,
hvorefter følgende blev tilskrevet MR:

Valg til provstiudvalg:
På det offentlige møde den 23. august 2017 blev
det besluttet at provstiudvalget i den kommende
periode skal bestå af 6 (seks) læge medlemmer.
Disse vælges af menighedsrådenes medlemmer,
det vil sige både de valgte medlemmer og
præsterne.
Kandidatlisterne for de læge medlemmer skal
indleveres til valgbestyrelsen senest den 11.
september 2017, kl. 19.00. Valgbestyrelsen træffes
den 11. september 2017 kl. 17.00-19.00 på
provstikontoret Chr. X’s Alle 118, 2800 Kgs.
Lyngby.
Valgbestyrelsen består af:
Søren Ødum-Nielsen, Virum (Formand),
John Bagger-Petersen, Lundtofte, Vibeke Lentz,
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Mødepunkt Beslutning

Kgs. Lyngby.
Bliver der kun indleveret en liste, aflyses valget,
idet de på listen opførte personer indtræder i
provstiudvalget.
Kandidatlisterne for præsterepræsentanten skal
også indleveres til valgbestyrelsen senest den 11.
september 2017, kl. 19.00. Valgbestyrelsen træffes
den 11. september 2017 kl. 17.00-19.00 på
provstikontoret Chr. X’s Alle 118, 2800 Kgs.
Lyngby.
Bliver der kun indleveret en liste, aflyses valget,
idet den på listen opførte person indtræder i
provstiudvalget.

Valg til stiftsråd:
Der skal vælges 1 (et) lægt medlem til stiftsrådet.
Denne vælges af menighedsrådenes medlemmer.
Også her gælder det at kandidatlisterne for det læge
medlem skal indleveres til valgbestyrelsen senest
den 11. september 2017, kl. 19.00. Valgbestyrelsen
træffes den 11. september 2017 kl. 17.00-19.00 på
provstikontoret Chr. X’s Alle 118, 2800 Kgs.
Lyngby.
Bliver der kun indleveret en liste, aflyses valget,
idet den på listen opførte person indtræder i
stiftsrådet.
Reglerne for opstilling af kandidater og
stedfortrædere til provstiudvalg og stiftsråd samt
tidsfristerne oplyst ovenfor fremgår af
”Bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017 om valg
af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd”.
Bekendtgørelsen findes på Den Digitale
Arbejdsplads.
Er der spørgsmål i forbindelse med
kandidatlisterne, kan sekretæren for valgudvalget,
provst Eigil Saxe, kontaktes på telefon 45 87 07 58
eller på mail esax@km.dk.

5 Kgs. Lyngby - Ansøgning til
Udviklingspuljen til Lyrik
Sag: Udviklingspuljen (582)
Ansøgning om kr. 50.000 til etablering af
Lyrik, jazz, sangaften på det psykiatriske bosted
Slotsvænget i Lyngby.

Kgs. Lyngby - Lyrik 2017 (Cecilia
Pontoppidan)

Ansøgningen imødekommet.

6 Kgs. Lyngby - "Hjertesuk og
Himmelbønner"
Sag: Udviklingspuljen (582)
Evaluering og regnskab for projektet "Hjertesuk
og Himmelbønner" til godkendelse.

Udviklingspuljen - regnskab for projekt

Evalueringen og regnskabet taget til efterretning.
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7 Lundtofte - ansøgning om leasing eller lån til
traktor
Sag: Ny traktor (998) - Lundtofte Sogn
Ansøgning om tilladelse til at indgå
leasingaftale eller optagelse af stiftslån til
anskaffelse af ny traktor med multifunktion.

Lundtofte - ansøgning om leasing eller lån til
traktor

PU godkender at MR indgår leasingaftale under
forudsætning af at aftalen og det udmeldte
leasingbeløb indeholder en serviceaftale med
reservedele inkluderet.

8 Lundtofte - Re-etablering af terrasse
Lundtofte Kirkevej 1
Sag: Re-etablering af terrasse Lundtofte
Kirkevej 1 (1025) - Lundtofte Sogn
Ansøgning om frigivelse af kr. 50.000 af
præsteembedskapitalerne til at dække udgifter
der ligger ud over anlægsbevillingen på kr.
150.000 i budget 2017 til arbejdet.

Re-etablering af terrasse Lundtofte Kirkevej 1

SV: Ansøgning vedrørende re-etablering af
terrasse på Lundtofte Kirkevej 1

Notat fra Grube: Lundtofte - Lundtofte
Kirkevej 1, Re-etablering af terrasse

PU er positiv over for det fremsendte projekt.

Med henvisning til Grube Mikkelsens notat af 23.
august 2017 ønsker PU en redegørelse fra MR om,
hvordan de er kommet frem til det anførte
tilbudsbeløb på kr. 196.321,25 inden projektet kan
igangsættes.

9 Lundtofte - Ansøgning om 5% midler til
udbedring af vandskade.
Sag: Lundtofte - Ansøgning om 5% midler til
udbedring af vandskade Sognegården (1036) -
Lundtofte Sogn
Ansøgning om kr. 118.750 af 5% midlerne til
forundersøgelse vedrørende vandskade i
køkkenet i Sognegården.

Lundtofte - Ansøgning om 5% midler til
udbedring af vandskade.

SV: Lundtofte - Ansøgning om 5% midler til
udbedring af vandskade. Bilag

Notat fra Grube:  Lundtofte - Udbedring af
vandskade i køkkenet i Sognegården

De ansøgte kr. 118.750 bevilges af 5% midlerne
under forudsætning af at der foreligger en
forundersøgelsesrapport senest den 15. november
2017, så sagen kan behandles på PU's møde den 29.
november 2017.

10 Lundtofte Kirke - ansøgning Lydanlæg til
kirken
Sag: Lundtofte Kirke - Nyt lydanlæg til kirken
(1037) - Lundtofte Sogn
Ansøgning om frigivelse af kr. 125.748,75 af
præsteembedskapitalerne til dækning af

Behandlingen af sagen udskydes og kan behandles
når byggeregnskaber for de store anlægsarbejder
foreligger.
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udgifter der ligger ud over anlægsbevillingen på
kr. 250.000 i budget 2017 til arbejdet.

Lundtofte Kirke - ansøgning Lydanlæg til
kirken

11 Taarbæk - Ansøgning til Uviklingspuljen -
Kirkeklub
Sag: Udviklingspuljen (582)
Ansøgning om kr. 32.000 til opstart af
aktiviteter i Kirkeklubben.

Taarbæk Ansøgning til Uviklingspuljen -
Kirkeklub

Ansøgningen imødekommes.

12 Forslag til lokalplan 267 - Fæstningskanalen
Sag: Forslag til lokalplan 267 -
Fæstningskanalen (1026)
Der er et bilag på 313 sider i sagen, som ikke er
vedlagt dagsordenen. Bilaget kan ses på
www.provstiudvalg.dk under sagsnummer
1026.

Forslag til lokalplan 267 - Fæstningskanalen

Ingen kommentarer.

13 Høringsbrev bekendtgørelse om
kapitalforvaltning_v4
Sag: Høring om ændring af bekendtgørelse
om bestyrelse af kirke- og
præsteembedskapitalen (1028)
Høringsfristen er 2. oktober 2017.

Høringsbrev bekendtgørelse om
kapitalforvaltning_v4

PU ønsker ikke at afsende høringssvar.

14 Christians - Ansøgning om 5% midler til
udskiftning af gasfyr på Chr. X's Alle 118

PU imødekommer ansøgningen på kr. 48.975 af
5% midlerne til udskiftning af gasfyr og
vamtvandsbeholder i embedsboligen Chr. X's Alle
118.

15 Eventuelt Intet

Mødet slut kl. 22.20

Næste møde 25. oktober 2017.
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Underskrifter vedr. møde d. 06-09-2017

John Corlin Bagger-Petersen Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen Vibeke Susanne Lentz
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