Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

2018, 20/6 Provstiudvalgsmøde d. 20-06-2018, 15:00,
Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Uni Nielsen, Hans-Christian Jørgensen, Julie Finne
Bjorklund Rebel, John Corlin Bagger-Petersen, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice Andreassen
Kommentarer:
Mødet slut kl. 17.12.
Næste møde den 22. august 2018, 15.00-17.00.

1 - Godkendelse af dagsorden
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Dagsordenen godkendt.

2 - Postlisten
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Der er udfordringer med at anvende F2 Touch.
Provstiudvalget ønsker at tilkendegive sin utilfredshed med PU's elektroniske redskab til sagsbehandling i form af det nye journalsystem F2.
Provstiudvalget bemyndiger PU-formand og provst til at sende en skrivelse til rette vedkommende.

3 - PUK Økonomi
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Indestående på bankkonti.
Referat:
Indestående på bankkonti:
Drift: Kr. 780.624
5% midler: Kr. 1.212.266 + kr. 637.928 (Lundtoftes likviditetslån, der ikke er betalt tilbage) = i alt kr. 1.850.194.
Udviklingspuljen: Kr. 570.895

4 - Kgs. Lyngby - Kalkmalerier
Behandlede sager:
Kgs. Lyngby - Kalkmalerier (2018 - 3919)
Bilag: Kgs. Lyngby - Ansøgning om forundersøgelse af kalkmalerier
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
MR har i ansøgning af 24. maj 2018 anmodet om en forundersøgelse af kirkens kalkmalerier for afdækning af behovet for evt. restaurering.
Nationalmuseet har i rapport til MR af 8. december 2017 redegjort for besigtigelsen den 9. november 2017, der anbefaler MR at gennemføre
en forundersøgelse.
Nationalmuseet oplyser, at forundersøgelsen foretages af Nationalmuseet og sker uden udgift for kirken. Menighedsrådet skal dog afholde

udgifter til opsætning af tømret stillads samt eventuelle følgearbejder i form af etablering af vand og strøm på stilladset.
Forundersøgelse og restaurering kan ikke finde sted, før Stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Referat:
PU godkender den fremsendte ansøgning om forundersøgelse af Lyngby Kirkes kalkmalerier og fremsender sagen til Stiftsøvrighedens
behandling, idet PU bemærker, at der hermed ikke er taget stilling til økonomien i et evt restaureringsprojekt.
MR's udgifter i forbindelse med forundersøgelsen dækkes i første omgang af MR's driftsmidler og kan senere ansøges dækket af 5% midlerne.

5 - Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken
Behandlede sager:
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)
Bilag: Kgs. Lyngby - Kørevej
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
MR har i brev af 19. april 2018 anmodet om "de kirkelige myndigheders vurdering af og stillingtagen til" renovering af den brostensbelagte
kørevej fra Kirkestræde til våbenhuset med henblik på forbedret tilgængelighed.
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted har udarbejdet 2 skitser til ny belægning af kørevejen.
Forslag 1: 130 cm bred ny chausséstensbelægning i den ene side. Prisoverslag: Kr. 1.230.000 inkl. moms.
Forslag 2: Chausséstensbelægning i hele kørevejens bredde (ca 300cm). Prisoverslag: Kr. 2.060.813 inkl. moms.

Referat:
PU fremsender MR's ansøgning om renovering af den brostensbelagte kørevej fra Kirkestræde til våbenhuset med henblik på forbedret
tilgængelighed til Stiftsøvrighedens behandling, idet PU bemærker, at der hermed ikke er taget stilling til økonomien i projektet.
Når Stiftsøvrighedens vurdering foreligger, afventer PU MR's beslutning, hvorefter PU tager stilling til det valgte projekt og økonomien.
MR bedes i givet fald redegøre for sine overvejelser i valg af projekt, idet der er stor forskel på arbejdets omfang og pris på de to fremsendte
skitser.

6 - Lundtofte - Færdiggørelse af sognegården
Behandlede sager:
Lundtofte - Færdiggørelse af sognegård (2018 - 3230)
Bilag: 20180531. BH25. Opretningsarbejder, Bilag 1. 170914 Byggeregnskab for Sognegården, Bilag 3. 20150516Rådgiveraftale,
Bilag 4. 20180531 Lundtofte Sognegård Opretningsarbejder.Samlet Byggeregnskab, Bilag 6. Notat_Indeklima_Lundtofte
Sognegård_2016.05.09(0), Bilag 8. 20161129 Færdiggørelsesmøde, Bilag 2 mail fra Philip Marcussen, Bilag 7 Mail fra Philip
Marcussen, Bilag 5 Lundtofte Sognegård - ventilationsanlæg, Ventilationsbeskrivelse
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Byggeregnskab for Sognegårdens færdiggørelsesprojekt til behandling.
PU har 6. maj 2015 godkendt projektet, idet arbejdet skulle finansieres af MR's indestående præsteembedskapitaler, hvad PU gentog på
mødet med Lundtofte MR 8. marts 2018 og PU bekræftede på PU-mødet 14. marts 2018.
PU har på sit møde 14. marts 2018 bedt MR svare på en række spørgsmål.
MR har 6. juni 2018 fremsendt notat af 31. maj 2018 udarbejdet af Rambøll, der beskriver forløbet med færdiggørelsen, uden MR's
stillingtagen hertil.
Rambølls regnskab oplyser, at projektets budget var kr. 1.060.000 og de samlede udgifter kr. 915.533.
Rambøll svarer i sin redegørelse kun delvist på de stillede spørgsmål.
MR har 5. juni 2018 oplyst, at der i denne sag "ikke foreligger en ansøgning om frigivelse af præsteembedskapital."
Referat:
PU konstaterer, at MR ikke har svaret på de stillede spørgsmål.
Når MR fremsender en ny skrivelse til PU med svar på samtlige de stillede spørgsmål (evt i form af notat fra Rambøll), skal MR's stillingtagen til
de enkelte spørgsmål fremgå af skrivelsen.
MR bedes desuden fremsende en ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler i denne sag.

PU gør opmærksom på, at PU den 6. maj 2015 godkendte projektet, idet arbejdet skulle finansieres af MR's indestående
præsteembedskapitaler. PU bekræfter hermed sin beslutning på PU-mødet 14. marts 2018.

7 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1, Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler
Behandlede sager:
Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler (2018 - 4489)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler kr. 1.360.000.
Provstiudvalget har i brev af 8. maj 2018 bedt om en revideret og redigeret ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler.
Menighedsrådet oplyser i brev af 6. juni 2018, at der er fremsendt dokumentation i form af arkitektens projektbeskrivelse, fakturakopier og
projektregnskab.
Menighedsrådet oplyser, at ved frigivelse af den ansøgte sum, vil de to likviditetslån i provstiet blive indfriet.
PU har 6. maj 2015 godkendt MR's budget for projektet af 5. marts 2015 på ialt kr. 2.282.819 inkl. moms, idet arbejdet skulle finansieres af
MR's indestående præsteembedskapitaler, hvad PU gentog på mødet med Lundtofte MR 8. marts 2018 og PU bekræftede på PU-mødet 14.
marts 2018.
I 2016 har PU godkendt MR's ansøgning om frigivelse af kr. 250.000 af præsteembedskapitalerne til dette formål, udbetalt 29. august 2017.
Referat:
MR's ansøgning om frigivelse af kr. 1.360.000 af præsteembedskapitalerne fremsendes til Stiftsøvrigheden med PU's anbefaling.

8 - Lundtofte - Belægning, facade: Kirke, kirkegård og Materielgård - Svar vedr. pris på kalkning
Behandlede sager:
Lundtofte - Belægning og facade (2018 - 3278)
Bilag: tilbud hvidtning af kirken udvendigt 2014, Økonomiem bag sysnsrapporter 2014
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Byggeregnskab til behandling.
PU har 15. juni 2016 godkendt en ansøgt forhøjelse af projektets samlede økonomiske ramme med kr. 600.000 fra kr. 3,9 mio til kr. 4,5 mio.
PU har 14. marts 2018 bedt MR oplyser, hvilket beløb der i budget 2017 var afsat i driftsbudgettet til kalkning af kirken, da dette beløb var en
del af den godkendte finansiering af anlægsarbejdet.
MR oplyser i mail af 2. juni 2018, at der i budget 2017 var afsat kr. 350.000 til kalkning af kirken. Dette beløb skal indgå i anlægsprojektets
regnskab.
Fogh & Følner oplyser i byggeregnskabet af 25. september 2017, at projektets reviderede budget er kr. 4.091.430 ekskl. moms. De samlede
udgifter er kr. 3.589.460 ekskl. moms, kr. 4.486.825 inkl. moms.
MR fremsendte 13. oktober 2017 et byggeregnskab for 2015-17 med samlede udgifter på kr. 4.410.693 inkl. moms.
Provstikontorets opgørelse viser, at der er samlede indtægter på kr. 3.688.536 (inkl. kalkning af kirken) og med samlede udgifter på hhv kr.
4.486.825 (iflg. rådgiver) og kr. 4.410.693 (iflg MR) er underskuddet hhv kr. 798.289 og kr. 722.157.

Referat:
PU anerkender modtagelsen af udgiftsregnskab af 13. oktober 2017 med samlede udgifter på kr. 4.410.693. Desuden er modtaget
udgiftsregnskab fra rådgiver med et beløb der afviger fra det af MR fremsendte.
PU's opgørelse viser samlede indtægter på kr 3.688.536, herunder:
Bevilling før 2015 til projekt "Landskabsmæssige ændringer omkring kirken", beløb kr. 150.000
Bevilling 2017 til projekt "Materielgård", beløb kr. 62.500
Budget 2017 - Beløb afsat til kalkning af kirken, kr. 350.000.
MR skal fremsende korrigeret regnskab, godkendt af MR, med oplysning om finansieringen af underskuddet.

9 - Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegården
Behandlede sager:
Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegård (2018 - 3433)
Bilag: Lundtofte Menighedsråd - Vand i Sognegården, A02 oprindelig, A02 registreret, A03, Kloakplan, SHP
Scanner_20180601_121707
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Byggeregnskab til behandling.
PU har 14. marts 2018 bevilget kr. 250.000 plus kr. 69.078 = kr. 319.078 af 5% midlerne, hvoraf der 6. september 2017 var bevilget kr. 118.750
(anvendt til forundersøgelser).
MR har 26. januar 2018 fået udbetalt kr. 69.078 til dækning af de samlede udgifter til forundersøgelser.
MR's regnskab af 5. juni 2018 oplyser, at udgifterne til udbedring af vandskader i Sognegården er kr. 247.864,63 (der er vedlagt faktura for kr.
227.500).
MR ansøger om at få dækket kr. 247.864,63. Med PU's beslutning af 14. marts 2018 om en bevilling på ialt kr. 319.078 fra 5% midlerne, hvoraf
kr. 69.078 er udbetalt, kan MR få dækket hele beløbet.
MR oplyser i mail af 5. juni 2018, at et nyligt regnskyl har bekræftet, "at der ikke længere trænger vand ind, og derfor regner vi nu med, at
problemet er løst."
Referat:
Det fremsendte byggeregnskab godkendes.
PU afventer oplysninger fra MR om forsikringssagens udfald, idet et erstatningsbeløb fra forsikringen skal modregnes beløbet bevilget af 5%
midlerne. Kr. 247.864,63 udbetales til MR af de bevilgede 5% midler. Eventuel erstatning tilbagegår til 5% midlerne.

10 - Lundtofte - Nyt fyr , ansøgning 5% puljen
Behandlede sager:
Lundtofte - Nyt fyr til opvarmning af Længen, kirken og sognegården - Ansøgning 5% puljen (2018 - 15148)
Bilag: Ansøgning om 5 % midler til nyt fyr, Mailkorrespondance med Stiftets varmekonsulent Poul Klenz Larsen, tilbud fyr dansk
varmeservice, Weishaupt SalgOgLeveringsbet_18-10-2017, Weishaupt tilbud, Lundtofte Kirke, weishaupt WTC 45-60 Prospekt
83018809
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
MR har i langtidsplanen (budget 2019) afsat kr. 210.000 til udskiftning af fyr.
MR har i mail af 5. juni 2018 ansøgt om et rammebeløb på kr. 225.000 af 5% midlerne til udskiftning af fyr, da den ene kedel ikke længere
fungerer.
Fyret opvarmer Længen, Sognegården og kirken (1.242 m2).
Der er indhentet to tilbud (fra nov. 17 og jan. 18) i sagen, der ikke er sammenlignelige.
Der foreligger mailkorrespondance fra primo april 2018 med Stiftets varmekonsulent Poul Klenz Larsen om de to tilbud, hvor
varmekonsulenten ikke anbefaler det ene fremfor det andet.

Referat:
MR har indhentet to tilbud på arbejdet i henholdsvis en basis og en luksus model.
PU sender sagen til Stiftsøvrigheden til forelæggelse for Stiftets varmekonsulent for en tilkendegivelse af, om begge modeller opfylder kravene.
PU bevilger op til kr 225.000 af 5%-midlerne til udskiftning af fyret og bemyndiger PU-formand og provst at godkende projektet, hvis MR har
fremsendt det ønskede materiale og MR's indstilling inden næste PU-møde.

11 - Lundtofte - Regnskab 2016
Behandlede sager:

Regnskab 2016 (2018 - 3328)
Bilag: Styring af anlægsaktiviteter 2016, Styring af anlægsaktiviteter 2017, Mail Primopostering 11-17 (1), Mail rettelsespost 2017,
Sidste mail vedr ændringer
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
PU har på PU-mødet 2. maj 2018 bedt MR fremsende "Styring af anlægsaktiviteter" der viser rettelser, der er foretaget af fa. Beierholm
vedrørende regnskab 2016.
Menighedsrådet har 5. juni 2018 fremsendt bilag "Styring Anlægsaktiviteter" for 2016 og 2017 samt korrespondance fra 8. februar 2018 med
revisor fa. Beierholm vedrørende rettelserne. De nye primotal pr 1.1.17 fremgår af revisors mail af 8. februar 2018 kl 11.10. Rettelserne
fremgår ikke af MR's fremsendte og oploadede bilag "Styring af anlægsaktiviteter".
Af MR's bilag "Styring af anlægsaktiviteter 2016" fremgår det, at der var et underskud/overforbrug på kr 1.139.816 + kr 501.241 (uforbrugte og
videreførte anlægsmidler) = i alt kr 1.641.051.
Af MR's bilag "Styring af anlægsaktiviteter 2017" fremgår det, at der var et underskud/overforbrug på kr 1.928.712 + kr 1.680.847 (uforbrugte
og videreførte anlægsmidler) = i alt kr 3.609.559.
Revisor skriver i mail den 8. februar 2018 kl 13.20 til MR's regnskabsfører og kasserer "Du skal med dit menighedsråd gøre dem
opmærksomme på de er ansvarlige for sognets økonomi og at de skal vide minustallene i anlægsarket er overforbrug i forhold til budget og der
skal laves en plan for finansiering der godkendes af provstiet enten via frie midler, lån eller anlægsligning."
Den 7. juni 2018 afholdtes et møde med deltagelse af Lundtofte MR-formand og -næstformand samt PU-formand og provst. Med
udgangspunkt i en god og åben samtale og for at få afklaret de udestående sager, gjorde PU MR opmærksom på nødvendigheden af, at MR
efterkommer PU's beslutninger og sætter alt ind på at få aflagt regnskab i overensstemmelse med lovgivningens og PU's krav, herunder PU's
beslutning 14. marts 2018 om at søge frigivelse af præsteembedskapitaler til finansiering af de to anlægsprojekter, der blev godkendt i 2015. I
lighed med tidligere pegede PU endnu en gang på muligheden for at inddrage en ekstern revisor i det nødvendige oprydningsarbejde.
Lundtofte MR's FU har i en mail 11. juni 2018 gjort gældende, at tallene i "Styring af anlægsaktiviteter" er uklare eller kan fortolkes på en
anden måde, at PU's krav til ansøgninger om frigivelse af præsteembedskapitaler er ændret, og at man ikke ser nogen grund til at inddrage en
ekstern revisor. Lundtofte MR's FU foreslår til gengæld inddragelse af Stiftsadministrationen, hvad PU i svar af 14. juni 2018 afviser.
Referat:
PU har ikke godkendt regnskab 2016.
MR skal udarbejde nyt regnskab 2016, hvor Beierholms rettelser er indarbejdet. Rettelserne inkluderer en rettelse af bilaget "Styring
Anlægsaktiviteter". Det nye regnskab 2016 skal indlæses i Økonomiportalen, regnskabet og det rettede bilag "Styring Anlægsaktiviteter 2016"
skal godkendes af MR og beslutningsprotokollen og bilaget "Styring Anlægsaktiviteter" skal uploades i dataarkivet under "Regnskab".
MR skal samtidig forholde sig til bemærkningen i revisors mail af 8. februar 2018 kl. 13.20 til MR's regnskabsfører og kasserer: "Du skal med dit
menighedsråd gøre dem opmærksomme på de er ansvarlige for sognets økonomi og de skal vide minustallene i anlægsarket er overforbrug i
forhold til budget og der skal laves en plan for finansiering der godkendes af provstiet enten via frie midler, lån eller anlægsligning". Såfremt
denne skrivelse allerede har været behandlet af MR på et MR-møde, skal MR fremsende referat fra mødet, hvor det blev behandlet og hvoraf
MR's stillingtagen fremgår.
Rettelse af Regnskab 2016 medfører ændrede primoposteringer for Regnskab 2017. Der skal derfor udarbejdes et nyt regnskab 2017, med de
rettede primoposteringer. Rettelserne vil også betyde ændrede tal i bilaget "Styring Anlægsaktiviteter", hvorfor nyt bilag for regnskab 2017
skal udarbejdes.
Det nye regnskab 2017 skal indlæses i Økonomiportalen, regnskabet og det rettede bilag "Styring Anlægsaktiviteter 2016" skal godkendes
af MR og beslutningsprotokollen og bilaget "Styring Anlægsaktiviteter" skal uploades i dataarkivet under "Regnskab".

12 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
PU har på PU-mødet 2. maj 2018 bedt MR fremsende en redegørelse vedrørende den ikke specificerede anlægsopsparing på kr 28.755,65.
MR har ikke sendt en redegørelse.
MR har i mail af 3. juni 2018 ansøgt om tilladelse til at overføre anlægsopsparingen på kr 28.755,65 til anlægsprojektet "Fortov mod
Lundtoftevej og belægning i gården".

Referat:
MR kan ikke fremsende den redegørelse, som PU efterspurgte i mail af 8. maj 2018.
Ansøgningen af 3. juni 2018 om overførsel af den ikke specificerede anlægsopsparing på kr. 28.755,65 til anlægsprojektet "Fortov mod
Lundtoftevej og belægning i gården" kan ikke imødekommes.
Beslutning om beløbets anvendelse afventer afklaring af regnskab 2016 og 2017.

13 - Lundtofte MR - Beholdningseftersyn 2017
Behandlede sager:
Beholdningseftersyn 2017 (2018 - 2610)
Bilag: 2017 Rådets beh af protokollat-kasseeftersyn 2017
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
PU har på PU-mødet 2. maj 2018 besluttet at bede MR fremsende redegørelse vedrørende revisors bemærkninger til det udførte
beholdningseftersyn i oktober 2017.
MR har i mail 3. juni 2018 oplyst, at "redegørelse af revisors bemærkninger og kasserers forklaring er forelagt og godkendt på
menighedsrådsmøde 19.4.2018". MR har vedhæftet "Lundtofte MR's svar til PWC kommentarer til beholdningseftersyn 16.10.17 (fremsendt
16.4.18)" af 16.4.18.
Referat:
PU finder, at MR har fremsendt en ufyldestgørende besvarelse.
Med henvisning til "Lundtofte MR's svar til PWC's kommentarer til beholdningseftersyn 16.10.17 (fremsendt d.16.4.18)" har PU følgende
bemærkninger og spørgsmål:
Ad 1) Det oplyses, hvem der betaler regninger. MR bedes oplyse hvem der konterer regningerne.
Ad 2) MR bedes oplyse, om de to konti tilhørende Menighedsplejen står i kirkens eller Menighedsplejens navn.
Ad 3) MR bedes oplyse, om anlægskontoen/-kontiene afstemmes løbende.
Ad 4) MR bedes redegøre for hvad de nævnte restancer vedrører, hvilke beløb det vedrører, og hvad der gøres for at inddrive restancerne.

14 - Taarbæk - Nyt sognehus
Behandlede sager:
Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)
Bilag: Taarbæk - Ansøgning om midler til opførelse af kirkekontorsognegård
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
1) Ansøgning af 29. maj 2018 om godkendelse af anlægsprojektet "Nyt menighedshus - projektering", der i 2018 er budgetteret til kr. 100.000
til arkitekt-/ingeniørhonorar. Der er en anlægsbevilling på kr. 100.000 til projektet, overført fra budget 2017.
Foreløbigt udkast til budget for det kommende sognehus inkl tilhørende haveanlæg vedhæftet. Heraf fremgår, at de samlede omkostninger er
anslået til kr 5.275.000 inkl moms, heraf kr 350.000 ekskl moms til landskabsarkitekt-honorar samt udarbejdelse af nyt haveanlæg omkring
sognehuset.
Sagen sendt til provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen til udtalelse.
2) Ansøgning om midler til etablering af nyt haveanlæg omkring sognehuset.
Referat:
ad 1) PU godkender MR's ansøgning om igangsættelse af anlægsprojektet "Nyt menighedshus - projektering", hvor til der i budget 2018 er
bevilget kr. 100.000.
I notat af 18. juni 2018 skriver provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube-Mikkelsen, at det fremsendte skitseforslag
rent tegningsmæssigt er meget tæt på et hovedprojekt og at tidsplanen anses for at være realistisk.
PU anmoder MR om at fremsende et mere detaljeret budget samt rådgiveraftale(r), der er indgået med arkitekt (og ingeniør), til PU's
godkendelse.

ad 2) MR's ansøgning indgår i PU's arbejde med budget 2019.

15 - Ansøgning fra Beate Andreassen om deltagelse i provstisekretærernes årsmøde 2018
Behandlede sager:
Ansøgning fra Beate Andreassen om deltagelse i provstisekretærernes årsmøde 2018 (2018 - 16348)
Bilag: scan0070
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning om deltagelse i provstisekretærernes årsmøde 2.-5. oktober 2018. Der ansøges om dækning af deltagerafgift kr. 4.700 plus
transport.
Referat:
Ansøgningen imødekommet.

16 - Udviklingspuljen - Pernille Bach-Mortensen - Projekt "Udgivelse af bog om undervisning af udviklingshæmmede
elever"
Behandlede sager:
Udviklingspuljen - Pernille Bach-Mortensen - Ansøgning om støtte af udgivelse af bog om undervisning af udviklingshæmmede
elever (2018 - 15932)
Bilag: Aftalebekræftelse Skabt af Gud, Budget Skabt af Gud
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning af 19. april 2018 fra sognepræst Pernille Bach-Mortensen om kr. 30.000 til støtte til udgivelse af bog om undervisning af
udviklingshæmmede konfirmander.
Der søges om kr. 20.000 til trykning af billedmateriale og kr. 10.000 til musikdelen.
Referat:
Ansøgningen imødekommet.

17 - Skoletjenesten - Revideret budget 2018
Behandlede sager:
Skoletjenesten - Ansøgning vedr Revideret budget 2018 (2018 - 15225)
Bilag: 180513 Skoletjenesten Rev. budget 2018 og Budget 2019
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning af 27. maj 2018 om en ekstrabevilling i 2018 på kr. 125.000 fra hver af de to provstier, Kgs. Lyngby og Rudersdal, for at
imødekomme en kraftig forøgelse i skolernes efterspørgsel.

Referat:
Ansøgningen imødekommet.

18 - Udviklingspuljen - Taarbæk - Ansøgning om kr. 40.000 til arrangementer for unge ml. 15-20 år
Behandlede sager:
Udviklingspuljen - Taarbæk - Projekt "Arrangementer for unge ml. 15-20 år" (2018 - 13793)
Bilag: Taarbæk - Udviklingspuljen - Ansøgning om kr. 40.000 til gennemførelse af arrangementer forunge ml. 15-20 år
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning af 29. maj 2018 fra Taarbæk MR på baggrund af Provstiudvalgets skrivelse af 9. maj 2018 til alle MR vedrørende spørgsmålet: Skal
Provstiudvalget sammen med Menighedsrådene tage initiativ til fælles kirkelige aktiviteter?
Taarbæk MR ansøger om kr. 40.000 til et projekt med gennemførelse af arrangementer for unge mellem 15-20 år.
Referat:
Ansøgningen imødekommet.

19 - Udviklingspuljen - Virum - Ansøgning vedr. projekt "Dramahold i Virum Kirke"

Behandlede sager:
Udviklingspuljen - Virum - Ansøgning vedr. projekt "Dramahold i Virum Kirke" (2018 - 15209)
Bilag: Dramahold i Virum Kirke_ansøgning udviklingspuljen
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning fra Virum om kr. 5.000 til projekt "Dramahold i Virum Kirke" for 6-9 årige børn.
Referat:
Ansøgningen imødekommet.

20 - Udviklingspuljen - Pernille Bach-Mortensen - Projekt "Musik på Geelsgårdskolen" Evaluering
Behandlede sager:
Udviklingspuljen - Pernille Bach-Mortensen - projekt "Musik på Geelsgården" (2018 - 4769)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Evaluering af projektet til behandling.
Referat:
Taget til efterretning.

21 - Budget 2019 - Skoletjenestens budgetbidrag
Behandlede sager:
Budget 2019 (2018 - 16351)
Bilag: 180513 Skoletjenesten Rev. budget 2018 og Budget 2019
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Ansøgning af 27. maj 2018 til de to provstier, Kgs. Lyngby og Rudersdal, om en forhøjelse af budget 2019 med 2 x kr. 125.000 til et samlet
budget for 2019 på kr 1.300.000, dvs kr 650.000 fra hvert provsti, for at imødekomme en kraftig forøgelse i skolernes efterspørgsel.

___________________________________________________________________________________________________________________
Referat:
Skoletjenestens ansøgning om forhøjet budgetbidrag indgår i PU's arbejde med budget 2019.
_____________________________________________________________________________________________________________________

22 - Christians - Valg af ny kontaktperson
Behandlede sager:
Menighedsråd - Christians Sogn (2018 - 15246)
Bilag: 20170509 Christians Sogn - MR-referat
Beskrivelse:
Informationspunkt
Referat:
Taget til efterretning.

23 - Christians: Orgel
Behandlede sager:
Christians - Orgelsag (2018 - 3562)
Bilag: Christians Orgelrenovering PU beslutning af 2018, 14. marts (14-03-2018)-1
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer MR
Referat:
Afventer MR.

24 - Kgs. Lyngby - Orgelprojekt Lyngby Kirke
Behandlede sager:
Kgs. Lyngby - Orgel (2018 - 3409)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer MR
Referat:
Afventer MR.

25 - Kgs. Lyngby - Præstegården - Nyt køkken
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab

Referat:
Afventer byggeregnskab.

26 - Kgs. Lyngby - Rustenborgvej - Skagensstakit
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

Referat:
Afventer byggeregnskab.

27 - Kgs. Lyngby - Sognegården - Foldedøre
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

Referat:
Afventer byggeregnskab.

28 - Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer MR.
Referat:
Afventer MR.

29 - Kgs. Lyngby - Stalden - Nyt stråtag
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.
Referat:
Afventer byggeregnskab.

30 - Kgs. Lyngby - Fugearbejde på kirkens murværk
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.
Referat:
Afventer byggeregnskab.

31 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
PU besluttede på PU-mødet 2. maj 2018 at fremsende ansøgningen til Stiftsøvrigheden med PU's anbefaling.
9. maj 2018 meddeler PU MR dette.
24. maj 2018 fremsendes ansøgningen til Stiftsøvrigheden.
6. juni 2018 spørger Lundtofte MR Stiftsøvrigheden, hvornår beløbet overføres.
7. juni 2018 undersøger Provstikontoret sagen, og det viser sig, at fremsendelsen via F2 (provstierne og stifternes nye journalsystem) ikke har
fungeret.
Umiddelbart efter genfremsendes ansøgningen til Stiftsøvrigheden.

Referat:
Taget til efterretning.

32 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
PU besluttede på sit møde den 14. marts 2018 at fastholde beslutningen fra 25. oktober 2017, således at PU ikke godkender igangsættelse af
nye anlægsarbejder, før likviditetslånet på kr. 637.928,49 i 5% midlerne er betalt tilbage.

Referat:
PU besluttede på sit møde den 14. marts 2018 at fastholde beslutningen fra 25. oktober 2017, således at PU ikke godkender igangsættelse af
nye anlægsarbejder, før likviditetslånet på kr. 637.928,49 i 5% midlerne er betalt tilbage.

33 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt

PU besluttede på sit møde den 14. marts 2018 at fastholde beslutningen fra 25. oktober 2017, således at PU ikke godkender igangsættelse af
nye anlægsarbejder, før likviditetslånet på kr. 637.928,49 i 5% midlerne er betalt tilbage.

Referat:
PU besluttede på sit møde den 14. marts 2018 at fastholde beslutningen fra 25. oktober 2017, således at PU ikke godkender igangsættelse af
nye anlægsarbejder, før likviditetslånet på kr. 637.928,49 i 5% midlerne er betalt tilbage.

34 - Sorgenfri - Orgel
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer MR
Referat:
Afventer MR.

35 - Taarbæk - Altertavle fra Taarbæk Kirke
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Godkendelse fra Stiftsøvrigheden af 25. maj 2018 af deponering af altertavle fra Taarbæk kirke i Taarbæk præstegård som foreskrevet af
Nationalmuseet.
Referat:
Taget til efterretning.

36 - Virum - Udskiftning af gasfyr i Virum Kirke
Behandlede sager:
Virum - Virum Kirke: Udskiftning af gasfyr (2018 - 4121)
Bilag: Virum - Ansøgning om 5% midler til gasfyr i Virum Kirke
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer nærmere fra Helsingør Stift.
Sagen sendt til Stiftsøvrigheden, men var ikke modtaget. Ansøgningen genfremsendt 12. juni 2018.
Referat:
Afventer nærmere fra Helsingør Stift.

37 - Virum - Skur
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.
Referat:
Afventer byggeregnskab.

38 - Aftale med revisor PricewaterhouseCooper
Behandlede sager:
Aftale med revisor PricewaterhouseCooper (2018 - 15256)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:

Informationspunkt
Afventer svar fra Helsingør Stift/fremsendelse af aftalen til gennemsyn.
Referat:
Afventer svar fra Helsingør Stift/fremsendelse af aftalen til gennemsyn.

39 - Referater fra offentlige MR møder
Behandlede sager:
Referater fra offentlige MR møder (2018 - 2619)
Bilag: Referat af menighedsrådsmøde 160518, Beslutningsprotokol 17.05.2018 pkt 4, Beslutningsprotokol 22.03.2018, Taarbæk Referat fra MR møde 22. maj 2018, DOC065
Beskrivelse:
Informationspunkt
Referat:
Taget til efterretning.

40 - Kvartalsrapporter 2018
Behandlede sager:
Kvartalsrapporter 2018 (2018 - 4779)
Bilag: 2017-05-22 Referat inkl underskrifter, Kvartalsrapport 2018 - 1 kvt inkl underskrifter, 18-43 kvartalsrapport, Kv.rapport 1,
Bemærkninger til 1 kvt 2018 - Virum
Beskrivelse:
Informationspunkt
Referat:
Taget til efterretning.

41 - Syn 2018
Behandlede sager:
Syn 2018 (2018 - 15214)
Bilag: Langs Hegnet 61 Synsudskrift 2018, Lundtofte Kirkevej 1 Synsudskrift 2018, Skodsborgvej 44 Synsudskrift 2018
Beskrivelse:
Informationspunkt
Lundtofte: Synsrapporter modtaget fra syn af tre tjenesteboliger.
Referat:
Taget til efterretning.

42 - Afklaring af momsregler
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Afventer Søren Ødum, Stiftsrådet.
Referat:
Afventer Søren Ødum, Stiftsrådet.

43 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Informationspunkt
Referat:
Intet til dette punkt.
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