
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

2018, 22. august PU-møde d. 22-08-2018, 15:00, 

Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Uni Nielsen, John Corlin Bagger-Petersen,
Hans-Christian Jørgensen, Julie Finne Bjorklund Rebel, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice Andreassen 

Kommentarer:
Mødet slut kl.
 
Næste møde: Onsdag 5. september 2018 - Budgetsamråd kl. 19.00-20.30, derefter afholdes ordinært PU-møde. 

1 - Godkendelse af dagsorden 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt

Referat:
Punkt 11 udsættes til næste møde efter ønske fra John Bagger-Petersen.
 
Dagsordenen godkendt med denne ændring.

2 - Postlisten 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt

Referat:
Der er stadig problemer med at bruge F2 Touch. 

3 - PUK Økonomi 
Behandlede sager: 
PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283)

Bilag: Aktdokument, PUK kvartalsrapport 2. kvt. 2018, Aktdokument, PUK forslag til budget 2019 Behandles på PU-møde
22. august 2018 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
1) Indestående i banker
 
Lundtofte har den 20. juli 2018 indfriet de to likviditetslån i 5% midlerne på i alt kr. 637.982,49.
 
2) Kvartalsrapport 2. kvartal 2018
 
3) PUK budget 2019 til behandling

Referat:
Ad 1)
Indestående på bankkonti:
Drift: Kr. 700.540
5%  midler: Kr. 2.183.576
Udviklingspuljen: Kr. 447.562
 
Ad 2)
Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 taget til efterretning.
 



Ad 3)
Det fremlagte budgetforslag på kr. 2.343.538 godkendt.
 
 
 
 

4 - Orientering fra HK og lønforhandling for provstisekretær Beate Andreassen 
Behandlede sager: 
Personale - Beate Andreassen (Provstisekretær) (2018 - 21919)

Bilag: Orientering fra HK, Provstisekretær Beate Alice Andreassen 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Orientering fra HK samt HKs forslag til lønforhandling for 2018.
 
Lukket møde.

Referat:
PU besluttede at give provstisekretæren et pensionsgivende engangsvederlag på kr. 12.000 og tilligemed en forhøjelse af
kvalifikationstillægget i henhold til oplæg fra HK.

5 - Kgs. Lyngby - Præstegården - Nyt køkken - Byggeregnskab for anlægsarbejde 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Præstegården - Nyt køkken (2018 - 3992)

Bilag: Byggeregnskab for anlægsarbejde, DOC139 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Byggeregnskab til behandling. 
 
MR ansøger om overførsel af restbeløb kr 74.489,31 til anlægsarbejdet "Fugearbejder på kirkens murværk".

Referat:
Byggeregnskabet godkendt.
 
Ansøgningen om overførsel af restbeløb kr. 74.489,31 til anlægsarbejdet "Fugearbejder på kirkens murværk" imødekommet.

6 - Kgs. Lyngby Sogn - Fugearbejde på kirke/kirketårn 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Fugearbejde på kirkens murværk (2018 - 4352)

Bilag: SV Til Grube Mikkelsen Vedr. Kgs. Lyngby Sogn - Fugearbejde på kirkekirketårn (STPR F2 130139), Lyngby Kirke
Sags nr 1331, Re VS Lyngby KirkeSags nr 1331, image001, image003, ~WRD000, Aktdokument, STØ sender sagen
retur, VS Lyngby kirke - fugearbejder, Ansøgning om iværksættelse af anlæg fugearbejder, Budget 23.02.2018 -
fugearbejder, Licitation d. 9.05.2017 - fugearbejder, DOC075 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
PU godkendte 2. maj 2018 igangsættelse af anlægsarbejdet med et budget på kr 455.906,25. Den samlede anlægsbevilling fra 2017 og
2018 var kr 525.000 (kr 225.000 + kr 300.000), hvoraf MR i 2017 anvendte kr 22.100 til forprojektering. Der var således kr 502.900
tilbage af anlægsbevillingen til arbejdet, der med det godkendte budget på kr 455.906,25 giver et restbeløb af budgetterede, men
uforbrugte anlægsmidler på kr 46.993,75 til dette formål.
 
I forbindelse med udførelse af dette istandsættelsesarbejde "Fugearbejde på kirken" har MR konstateret yderligere opgaver, de
ønsker løst.
 
Menighedsrådet kontaktede provsten 30. juni 2018 med henblik på en besigtigelse af det udførte arbejde, idet dette havde vist sig
mere omfattende og derfor væsentligt dyrere end først antaget. Provsten besigtigede fugearbejderne 3. juli 2018 sammen med
Menighedsrådets repræsentanter og rådgiver og bad Menighedsrådet svare på en række spørgsmål til afklaring af projektets
udvidede omfang.
 



Menighedsrådet fremsendte 9. juli 2018 ansøgning til Provstiudvalget om godkendelse af finansiering og igangsættelse af
ekstraarbejderne med et samlet budget på kr 371.781,25 inkl moms. Finansieringen sker ved MR's ansøgning af provstiets 5%-midler
på i alt kr 197.292, idet Menighedsrådet ønsker at overføre uforbrugte anlægsmidler på kr 74.489,31 til arbejdet samt anvende kr
100.000 af Menighedsrådets frie midler til formålet. Med det uforbrugte restbeløb af anlægsbevillingen på kr 46.993,75 reduceres
beløbet, MR ansøger af 5%-midlerne, til kr 150.298,25.
 
10. juli blev sagen fremsendt til PU's bygningskyndige arkitekt med henblik på en udtalelse.
 
Ved en telefonisk konferering 18. juli 2018 besluttede PU-formand og provst, at PU imødekommer Menighedsrådets ansøgning om
5%-midler til formålet.
 
Efter en konferering 19. juli med Provstiudvalgets arkitekt blev MR’s kirkeudvalgsformand 20. juli 2018 anmodet om at oplyse, om
Menighedsrådet har indhentet en godkendelse fra Stiftsøvrigheden (og den Kgl bygningsinspektør) af istandsættelsesarbejdet.
Udvalgsformanden oplyste, at det ikke var tilfældet, da Menighedsrådet ikke har været opmærksom på, at det var nødvendigt.
 
25. juli 2018 blev sagen sendt til Stiftsøvrighedens behandling, inklusive den kongelige bygningsinspektør, med anmodning om hurtig
tilbagemelding om, hvorvidt sagen kan hastebehandles på trods af sagens karakter og ferieperioden, eller om arbejdet skal stoppes
indtil Stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.
 

Referat:
I brev af 30. juli 2018 har Stiftsøvrigheden meddelt Lyngby Sogns Menighedsråd, at de vurderer, der er tale om en større
istandsættelse af Lyngby Kirke, hvilket blandt andet betyder, at istandsættelsesarbejdet skal projekteres og ledes af en arkitekt med
særligt kendskab til kirkebygninger. 
 
Stiftsøvrigheden beder samtidig om en uddybende projektbeskrivelse i form af skitseprojekt vedlagt tegninger og fotos med henblik
på, at materialet kan forelægges for dels Nationalmuseet og dels den kongelige bygningsinspektør til udtalelse.
 
På baggrund af dette beder PU MR om at fremsende en uddybende projektbeskrivelse i form af et skitseprojekt vedlagt tegninger og
fotos, så Stiftsøvrigheden kan forelægge materialet for Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør til udtalelse. Samtidig
bedes opdateret budget fremsendt. Bilagene sendes ad tjenestevejen.
 
Provstiudvalget vil behandle sagen igen, når udtalelserne fra Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør foreligger.
 
 
 
 

7 - Lundtofte - Likviditet 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Likviditet (2018 - 3345)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Lundtofte har den 20. juli 2018 indfriet de to likviditetslån i 5% midlerne på henholdsvis kr. 397.982,49 og kr. 240.000; i alt kr.
637.982,49. 
 
Med den seneste udbetaling 5. juli 2018 fra Stiftet er der nu et indestående på kr 390.915,32 af Lundtofte Sogns
præsteembedskapitaler.

Referat:
Taget til efterretning.
 
 

8 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelse 1. sal 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 i Lundtofte - Badeværelse 1. sal, fugt i loft nedenunder mm (2018 - 21929)

Bilag: SV Lundtofte Kirkevej 1 i Lundtofte, VS Badeværelserne på LK1, Lundtofte Sogn. 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 



Menighedsrådet oplyste i mail af 29. maj 2018, at der var problemer med gennemtrængning af fugt fra badeværelset på 1. sal til
etagen nedenunder, og anmodede om evt at overveje et ekstraordinært provstesyn i den anledning.
 
7. juni 2018 udleverede provsten til MR's formand en kopi af protokollen for provstesynet af boligen fra sidste forår den 28. marts
2017 med fremhævelse af, hvad MR blev anbefalet at gøre i den forbindelse.
 
4. juli 2018 blev MR anmodet om at oplyse, hvad der var sket i sagen.
5. juli 2018 oplyste MR's udvalgsformand, at MR nu havde fulgt anvisningerne i synsprotokollen og igangsat istandsættelsen af
badeværelset, så skaderne forventedes at være udbedret i løbet af juli 2018.

Referat:
Taget til efterretning. 

9 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse 
Behandlede sager: 
Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse (2018 - 3430)

Bilag: Aktdokument, Aktdokument, Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse, Aktdokument, 8.8.17 Fra MR. Lundtofte - Ansøgning
vedr. terrasse, Aktdokument, 1.10.17 - Lundtofte - Fra MR - Bilag vedr. reetablering af terrasse, Aktdokument, 20.10.17
Fra Grube - Lundtofte - Vedr. reetablering af terrasse, Aktdokument, 27.10.17 Fra MR- Haven på LK 1 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Behandlingen af ansøgning om igangsættelse af anlægsarbejdet "Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse" har afventet tilbagebetalingen af
likviditetslån på kr. 637.928,49. Lånet er nu betalt tilbage.
 
 
I MR's anlægsbudget for 2017 var der afsat kr 150.000 til formål: "Lundtofte Kirkevej 1, terrasse, trappe og dør til kælder tag ved
garages ma".
 
6. juli 2017 fremsendte Menighedsrådets præstegårdsudvalgsformand en ansøgning om tilladelse til igangsættelse af anlægsarbejdet
med et samlet budget på kr 196.321,25 inkl moms med henvisning til et tilbud fra Den Unge Gartner (D.U.G.).
 
D.U.G.'s tilbud af 18. maj 2017 lyder på kr 177.921,25 inkl moms.
 
I ansøgningen oplyses det, at MR har indhentet 3 tilbud, som var vedlagt ansøgningen, og at MR havde valgt tilbud fra D.U.G. Det
valgte tilbud omhandler "terrasse og trappe", men ikke "dør til kælder tag ved garages".
 
MR's ansøgning har desuden vedhæftet et bilag fra Landskabsarkitekt Lea Nørgaard Landskabs ApS af 24. april 2017 med et
samlet budget på kr 280.187,50.
 
18. juli 2017 blev MR anmodet om at genfremsende ansøgningen med MR-formandens underskrift som sikkerhed for, at sagen har
været behandlet i MR.
 
4. august 2017 blev sagen og dens bilag fremsendt til PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen for en udtalelse.
 
8. august 2017 modtog PU MR's ansøgning med MR-formandens underskrift.
MR ansøger om tilladelse til igangsættelse af anlægsarbejdet med et samlet budget på kr 196.321,25, som MR ønsker at finansiere
med anlægsbevillingen i budget 2017 på kr 150.000 samt en anmodning til PU om frigivelse af kr 50.000 af Lundtofte Sogns
præsteembedskapitaler.
 
23. august 2017 spurgte Grube Mikkelsen til det anførte beløb på kr 196.321,25, der ikke stemmer med nogen af de fremsendte
tilbud. Desuden mangler der en nærmere redegørelse for de planlagte besparelser samt oplysninger om hvad budgettet indeholder af
honorar til landskabsarkitekt og uforudseelige udgifter. Grube Mikkelsen anbefaler PU at godkende igangsættelse af arbejdet.
 
6. september 2017 skrev PU i referat fra ordinært PU-møde: "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.
 
12. september 2017 skrev PU til MR, hvad der var besluttet på PU-mødet 6.9.17.
 
1. oktober 2017 fremsendte MR en redegørelse for de udførte besparelser og hvorledes budgettet er sammensat med hensyn til
honorar til landskabsarkitekt og uforudsete udgifter. Det samlede budget for arbejdet på kr 196.321,25 inkl moms består af et
reguleret tilbud på arbejde udført af D.U.G. til kr 117.057, honorar landskabsarkitekt kr 27.000 og uforudsete udgifter kr 13.000, i alt
kr 157.057 ekskl moms + moms kr 39.264,25 = i alt kr 196.321,25.



 
13. oktober 2017 blev MR's svar fremsendt til Grube Mikkelsen for hans bemærkninger.
 
20. oktober 2017 svarede Grube Mikkelsen, at han fandt den supplerende redegørelse fra MR fyldestgørende, idet han dog
bemærkede, at PU bør meddele MR, at MR selv skal afholde evt merudgifter som følge af den forsinkede start, idet MRs først
fremsendte ansøgning ikke var fyldestgørende.
 
25. oktober 2017 besluttede PU at stoppe al behandling af Lundtoftes anlægssager indtil lånet på kr 637.982,49 i 5%-midlerne var
betalt tilbage og de afsluttede sagers regnskaber var godkendt af PU. Denne beslutning blev fastholdt og bekræftet på de
efterfølgende ordinære PU-møder 29. november 2017, 24. januar 2018, 14. marts 2018, 2. maj 2018 og 20. juni 2018.
 
Det bemærkes, at MR

9. august 2017 har fremsendt ansøgning om frigivelse af kr 125.748,75 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til
udgifter i forbindelse med projekt "Nyt lydanlæg i kirken". Denne ansøgning er på dagsordenen for nærværende PU-
møde 22. august 2018.
1. juli 2018 har fremsendt ansøgning om frigivelse af kr 210.208,96 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til
udgifter i forbindelse med projekt "Færdiggørelse af Sognegården". Denne ansøgning er på dagsordenen for
nærværende PU-møde 22. august 2018.

Med den seneste udbetaling af præsteembedskapitalerne 5. juli 2018 resterer kr 390.915,32. Med en beslutning om frigivelse af kr
125.748,75 til udgifter til projekt "Nyt lydanlæg i kirken" og kr 210.208,96 til udgifter til projekt "Færdiggørelse af Sognegården" vil der
være kr 54.957,61 (390.915,32 - (125.748,75 + 210.208,96) = 54.957,61) tilbage af præsteembedskapitalerne.
 
Det bemærkes desuden, at PU har besluttet at Lundtoftes præsteembedskapitaler skal indgå i det godkendte budget og anvendes i
stedet for ligningsmidler, og de kan derfor ikke bruges til at finansiere et ikke-budgetteret forbrug af anlægsmidler.

Referat:
MR kan gennemføre projektet inden for rammerne af anlægsbevillingen på kr. 150.000 iht budget 2017. En eventuel overskridelse af
anlægsbevillingen skal dækkes af MRs frie midler.
 
PU undrer sig over beløbets størrelse til landskabsarkitetkt i forhold til det samlede projekt.

10 - Lundtofte - Færdiggørelse af Sognegården 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Færdiggørelse af sognegård (2018 - 3230)

Bilag: VS Lundtofte - Færdiggørelse af sognegården (STPR F2 56520), 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, VS Sognegård - Færdiggørelse, Svar på Grube Mikkelsens
kommentarer 160218 vedr færdiggørelse af Sognegård, Bilag 1 - Projektregnskab færdiggørelse af sognegård opdelt,
Bilag 2 - Oversigt 2012, Bilag 3 - Oversigt 2013, Bilag 4 -Oversigt 2014, Bilag 5 - Oversigt 2015, Bilag 6 - Oversigt 2016,
Bilag 7 - Oversigt 2017, Bilag 8 - Syn- og skønssag om sognegården, VS_ J.nr. 12764-001 Mangler Lundtofte Sognegård
- forligsforslag i 1. udkast, VS_ J.nr. 12764-001 Mangler Lundtofte Sognegård - forligsforslag i 1. udkast, 000007, Bilag 9-
Notat vedr vandindtrængen af Tom Hansen, Bilag 10 - Andre bilag, Bilag 11 - Honorarer 2012-2013, SV Fra PU til MR -
Færdiggørelse af sognegården (STPR F2 111955), referat MR møde 21.06.18, Referat MR møde 19.04.2018, Ansøgning
om præsteembedskapital Lundtofte Sognegård, Bilag 1 - Projektregnskab færdiggørelse af sognegård opdelt, Bilag 2 -
Oversigt 2012, Bilag 3 - Oversigt 2013, VS Fra PU til MR - Færdiggørelse af sognegården (STPR F2 111955), SV Fra PU
til MR - Færdiggørelse af sognegården (STPR F2 111955) 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
1) Lundtofte Menighedsråd har 15. april 2018 fremsendt svar på PU's spørgsmål.
Følgende spørgsmål var ubesvarede i skrivelsen den 15. april 2018:

1.     Bygherrerådgivning i 2012 er i byggeregnskabet fra 2017 faktureret til kr. 195.455. Hvilken del af projektet vedrører denne
rådgivning?

2.     Udgiften til Rambøll’s rådgivning er dobbelt så stor som budgetteret. Hvorfor?
 
3.     Har Rambøll ikke afleveret et færdigt byggeregnskab, som afslutning af sagen, der er indgået aftale om? Hvis ikke må MR

anmode om at få dette udarbejdet, idet der især skal gøres rede for de rådgiverudgifter, der har været forbundet med sagen.
Til dette spørgsmål skriver MR den 15. april 2018, at "Rambøll har, så vidt vi kan læse os til, ud af de foreliggende sagsakter, aldrig

afleveret et færdigt byggeregnskab. Rådets tidligere næstformand og ligeledes chefkonsulent i Rambøll, gav udtryk for, at det
er der aldrig blevet lavet en aftale om med Rambøll." 

Af de fremsendte bilag fremgår, at der i perioden 2012-16 er udbetalt i alt ca kr 150.000 i honorarer til chefrådgiver/senior
chefkonsulent i Rambøll, der samtidig var medlem af Lundtofte Menighedsråd. Beløbene fordeler sig således: 2012: ca kr
49.000. 2013: ca kr 31.000. 2014: ca kr 35.000. 2015: ca kr 31.000. 2016: ca kr 4.000.



6. juni 2018 fremsendte MR en redegørelse udarbejdet af MR's bygherrerådgiver Frank Hansen, Rambøll, med et byggeregnskab
for Genopretningsarbejder udført under Rambøll's rådgivning. Byggeregnskabet viser samlede byggesagsomkostninger på kr
915.533 inkl moms, der fordeler sig på henholdsvis entrepriseudgifter (Ventilation, VVS og bygningsarbejder) på kr 611.023 og
honoraromkostninger sept 2014-okt 2015 på kr 304.510.

 
2) Ansøgning af 1. juli 2018 om frigivelse af kr 210.208,96 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til behandling.
 
Det bemærkes, at MR

8. august 2017 har fremsendt ansøgning om frigivelse af kr 50.000 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til
udgifter i forbindelse med projekt "Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse". Denne ansøgning er på dagsordenen for
nærværende PU-møde 22. august 2018.
9. august 2017 har fremsendt ansøgning om frigivelse af kr 125.748,75 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til
udgifter i forbindelse med projekt "Nyt lydanlæg i kirken". Denne ansøgning er på dagsordenen for nærværende PU-
møde 22. august 2018.  

 
Med den seneste udbetaling af præsteembedskapitalerne 5. juli 2018 resterer kr 390.915,32. Med en beslutning om frigivelse af kr
50.000 til udgifter til projekt "Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse" og kr 125.748,75 til udgifter til projekt "Nyt lydanlæg i kirken" vil der
være kr 215.166,57 (390.915,32 - (50.000 + 125.748,75) = 215.166,57) tilbage af præsteembedskapitalerne.

Referat:
PU imødekommer MRs ansøgning om frigivelse af kr 210.208,96 af præsteembedskapitalerne og videresender ansøgningen til Stiftet
med anbefaling under forudsætning af at de stillede spørgsmål er tilfredsstillende besvaret i det fremsendte materiale.
 
 

11 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Nyt lydanlæg (2018 - 3350)

Bilag: Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, 09.08.17 Fra MR, Lundtofte - Ansøgning - Lydanlæg i Lundtofte Kirke,
13.02.18 Fra Grube - Notat vedr nyt lydanlæg til Lundtofte Kirke 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Behandlingen af ansøgning om igangsættelse af anlægsarbejdet "Nyt lydanlæg til Lundtofte Kirke" har afventet tilbagebetalingen af
likviditetslån på kr. 637.928,49 (besluttet på PU-mødet 25. oktober 2017 og meddelt MR 8. maj 2018) samt godkendelse af
byggeregnskaber for MR's store anlægsarbejder (besluttet på PU-mødet 6. september 2017 og meddelt MR 12. september 2017).
Lånet er nu betalt tilbage. Flere byggeregnskaber er godkendt.
 
 
I MR's anlægsbudget for 2017 var der afsat kr 250.000 til formål: "Lundtofte, nyt højtalersystem m.m. Nyt projekt - oprettet d.22-06-
2016".
 
9. august 2017 fremsendte Menighedsrådet en ansøgning om tilladelse til igangsættelse af anlægsarbejdet med et samlet budget på
kr 375.748,75 inkl moms.
 
MR ønskede at finansiere arbejdet med anlægsbevillingen i budget 2017 på kr 250.000 samt en ansøgning til PU om frigivelse af
kr 125.748,75 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler.
 
Det samlede budget på kr 375.748,75 fordeler sig med udgifter til lydanlægget til kr 315.748.75 inkl moms (tilbud fra Oticon af 22.
februar 2017) samt rådgivende ingeniør (kr 10.000) og elektriker (kr 50.000).
 
I ansøgningen oplystes det, at MR havde indhentet 3 tilbud. Kun Oticons tilbud var vedlagt MR's ansøgning.
 
MR ønsker at benytte Oticons løsningsforslag

1. "Komplet lydanlæg, total for 2.1-2.13" til kr 233.543 ekskl moms (kr 291.928,75 inkl moms) samt
2. "2.12.2 Højtaler til kirkeklokkelyd" til kr 19.046 ekskl moms (kr 23.807,50 inkl moms).

I alt kr 252.589 ekskl moms (kr 252.589 + moms kr 63.147,25 = kr 315.736,25 inkl moms).
 
26. januar 2018 blev sagen fremsendt til PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen for en udtalelse.
 
13. februar 2018 efterlyste Grube Mikkelsen en indstilling fra det rådgivende ingeniørfirma samt en redegørelse for merprisen i de
indhentede tilbud i forhold til overslaget fra rådgivende ingeniør. Desuden foreslog han, at der afsættes 10% til uforudseelige
udgifter, og bemærkede, at MR bør sikre sig, at Oticons tilbud (fra 22.2.17) stadig er gældende.
 



 
Det bemærkes, at MR

8. august 2017 har fremsendt ansøgning om frigivelse af kr 50.000 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til
udgifter i forbindelse med projekt "Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse". Denne ansøgning er på dagsordenen for
nærværende PU-møde 22. august 2018.
1. juli 2018 har fremsendt ansøgning om frigivelse af kr 210.208,96 af Lundtofte Sogns præsteembedskapitaler til
udgifter i forbindelse med projekt "Færdiggørelse af Sognegården". Denne ansøgning er på dagsordenen for
nærværende PU-møde 22. august 2018.

 
Med den seneste udbetaling af præsteembedskapitalerne 5. juli 2018 resterer kr 390.915,32. Med en beslutning om frigivelse af kr
50.000 til udgifter til projekt "Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse" og kr 210.208,96 til udgifter til projekt "Færdiggørelse af Sognegården"
vil der være kr 130.706,36 (390.915,32 - (50.000 + 210.208,96) = 130.706,36) tilbage af præsteembedskapitalerne.
 
Det bemærkes desuden, at PU har besluttet at Lundtoftes præsteembedskapitaler skal indgå i det godkendte budget og anvendes i
stedet for ligningsmidler, og de kan derfor ikke bruges til at finansiere et ikke-budgetteret forbrug af anlægsmidler.

Referat:
Punktet udsat til næste PU møde.

12 - Lundtofte - Regnskab 2016 
Behandlede sager: 
Regnskab 2016 (2018 - 3328)

Bilag: Lundtofte - Gennemgang af regnskaber, referat MR møde 21.06.18, SV Lundtoftes møde med provst og PU
formand 07062018, kommentarer 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Menighedsrådet har i mail af 1. juli 2018 oplyst, at regnskab 2016 og 2017 er sendt til revisor PricewaterhouseCooper til gennemgang.

Referat:
PU afventer MRs skriftlige redegørelse. 

13 - Budget 2019 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby Provsti - Budget 2019 (2018 - 16351)

Bilag: Til provstier - udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud (KM F2. 12200), Udmelding af fordeling af
landskirkeskat og udligningstilskud 2019, VS Skoletjenesten - Budgetbidrag 2019, Anlægsarbejder 2019-2020, DOC077 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
 
Gennemgang af MR's budgetbidrag og det samlede budget for Kgs Lyngby provsti.
 
_____________________________________________________________________________________
 
 

Referat:
Budgetbidragene fra MR blev gennemgået. Den generelle økonomiske situation i provstiet i indeværende år 2018 samt den forventede
situation for 2019 blev drøftet.
 
Der forventes en nedgang i udskrivningsgrundlaget i 2019 med 5,7%, idet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er kr.
10.299.331.000.
Landskirkeskatten falder tilsvarende med 5,5%.
 
Et foreløbigt oplæg til Budgetsamrådet den 5. september 2018 blev gennemgået.
 
Oplægget lyder på et samlet driftsbudget (inklusive MRs ønsker) i provstiet på kr. 39.000.000. Hertil kommer andel af
landskirkeskatten på kr. 15.367.251 samt et overskud på mellemregningskontoen med Lyngby-Taarbæk Kommune på kr. 2.038.115.
 
Med den nuværende skatteprocent på 0,54% kan driftsbudgettet finansieres.
 
Størstedelen af MRs anlægsønsker (i alt ca kr 15.000.000) skal finansieres via en reduktion i driftsbudgettet eller en evt forøgelse af
skatteprocenten.



 
Det blev besluttet at alle MR gennemgår driftsbudgetter og ønsker til forøgede udgifter til drifts- og anlægsbudgetter og foretager en
prioritering af anlægsønskerne samt en tydeliggørelse af om de fremsatte driftsønsker er engangsudgifter eller
midlertidige driftsønsker. MRs redegørelse skal være provstikontoret i hænde senest den 31. august 2018 kl. 9.00.
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________
 

14 - Christians - Orgel 
Behandlede sager: 
Christians - Orgelsag (2018 - 3562)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer MR 

Referat:
Afventer MR 

15 - Kgs. Lyngby - Kalkmalerier 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Kalkmalerier (2018 - 3919)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra MR

Referat:
Afventer nærmere fra MR 

16 - Kgs. Lyngby - Stalden - Nyt stråtag 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Nyt stråtag på Stalden (2018 - 3358)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Referat:
Afventer byggeregnskab. 

17 - Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder - Beslutningsbrev fra PU mødet 14. marts 2018 (2018 - 3596)

Bilag: Aktdokument, Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder - Byggeregnskab 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Referat:
Afventer MR. 

18 - Kgs. Lyngby - Sognegård, Foldedøre 



Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Sognegård, Foldedøre (2018 - 3908)

Bilag: Aktdokument, Kgs. Lyngby - Sognegård, Foldedøre, Referat fra PU møde 2018, 14. marts (14-03-2018)-1 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Referat:
Afventer byggeregnskab. 

19 - Kgs. Lyngby - Rustenborgvej - Skagenstakit 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Rustenborgvej - Skagenstakit (2018 - 3912)

Bilag: Aktdokument, Kgs. Lyngby - Rustenborgvej, Skagensstakit, Referat fra PU møde 2018, 14. marts (14-03-2018) 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Referat:
Afventer byggeregnskab.

20 - Kgs. Lyngby - Orgel 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Orgel (2018 - 3409)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer MR 

Referat:
Afventer MR. 

21 - Kgs. Lyngby - Kørevej 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)

Bilag: Aktdokument, Kvittering 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra HS 

Referat:
Afventer nærmere fra Helsingør Stiftsøvrighed. 

22 - Lundtofte - Nyt fyr 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Nyt fyr til opvarmning af Længen, kirken og sognegården - Ansøgning 5% puljen (2018 - 15148)

Bilag: Aktdokument, Kvitteringsbrev til PUMR, VS Lundtofte - Ny fyr , ansøgning 5% puljen, 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, Ansøgning om 5 % midler til nyt fyr, weishaupt WTC
45-60 Prospekt 83018809, VS_ Lundtofte - Ny fyr , ansøgning 5% puljen, 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, referat MR møde 21.06.18, SV Fra PU til
MR - Nyt fyr til opvarmning af Længen, kirken og Sognegården - Sagen fremsendes til Stiftsøvrigheden (STPR F2
114830) 
Beskrivelse:



Informationspunkt
 
MRs indstilling vedr. valg af fyr.
 
Afventer svar fra varmekonsulenten.

Referat:
Afventer svar fra varmekonsulenten. 

23 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016 
Behandlede sager: 
Beholdningeftersyn 2016 (2018 - 3407)

Bilag: Aktdokument, SV Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016 (STPR F2 56766) 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Beløbets anvendelse afventer afklaring af regnskab 2016 og 2017. 

Referat:
Beløbets anvendelse afventer afklaring af regnskab 2016 og 2017. 

24 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2017 
Behandlede sager: 
Beholdningseftersyn 2017 (2018 - 2610)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde, Aktdokument 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer MRs fyldestgørende besvarelse af PUs spørgsmål i brev af 26. juni 2018. 

Referat:
Afventer MRs fyldestgørende besvarelse af PUs spørgsmål i brev af 26. juni 2018. 

25 - Lundtofte - Belægning, facade: Kirke, kirkegård og Materielgård 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Belægning og facade (2018 - 3278)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer korrigeret regnskab, godkendt af MR, med oplysning om finansieringen af underskuddet.

Referat:
Afventer korrigeret regnskab, godkendt af MR, med oplysning om finansieringen af underskuddet. 

26 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Præsteembedskapitaler 
Behandlede sager: 
Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler (2018 - 4489)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
De ansøgte præsteembedskapitaler kr. 1.360.000 er udbetalt til MR, som efterfølgende har indfriet de to likviditetslån i 5% midlerne, i
alt kr. 637.982,49. 

Referat:
Taget til efterretning. 

27 - Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegården 



Behandlede sager: 
Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegård (2018 - 3433)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer oplysninger fra MR om forsikringssagens udfald.

Referat:
Afventer oplysninger fra MR om forsikringssagens udfald. 

28 - Sorgenfri - Orgel 
Behandlede sager: 
Sorgenfri - Orgel (2018 - 3871)

Bilag: Aktdokument, Sorgenfri - Orgel, Referat fra PU møde 2018, 14. marts (14-03-2018) 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Referat:
Afventer byggeregnskab. 

29 - Taarbæk - Nyt sognehus 
Behandlede sager: 
Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)

Bilag: Fw Landzonetilladelse, Edelslundsvej 10, Menighedshus ved Taarbæk Kirke, sags nr. 02.34.02-P19-1-18, 2018-06-
29 BYG - Landzonetilladelse, VS Til Grube Mikkelsen - Taarbæk - Nyt sognehus (STPR F2 80774) 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Landzonetilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Referat:
Taget til efterretning.
 
Afventer nærmere fra MR. 

30 - Virum - Skur 
Behandlede sager: 
Virum - Skur (2018 - 4358)

Bilag: Aktdokument, Virum - Skur, Referat fra PU møde 2018, 14. marts 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Referat:
Afventer byggeregnskab. 

31 - Virum - Gasfyr 
Behandlede sager: 
Virum - Virum Kirke: Udskiftning af gasfyr (2018 - 4121)

Bilag: Aktdokument, Kvittering 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer HS 



Referat:
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed. 

32 - Referater fra offentlige MR møder 2018 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby Provsti - Referater fra offentlige MR møder 2018 (2018 - 2619)

Bilag: Referat af MR møde 12.6.2018 rettelse i pkt. 20, DOC072, ref MR møder lundtofte kirke, Referat af MRmøde
19.04.18, referat af MR møde 31.05.18, referat MR møde 21.06.18, Referat, Referat af menighedsrådsmøde
130618.docx, Referat MR-møde 146-2018 - godkendelse af budget 2019, 2018-06-14 Dagsorden godkendelse budget
underskrifetr 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Kgs. Lyngby - MR møde 12. juni 2018 (Rettelse i punkt 20) 
 
Virum - MR møde 13. juni 2018
 
Taarbæk - MR møde 14. juni 2018
 
Lundtofte - MR møde 19. april, 31. maj og 21. juni 2018

Referat:
Taget til efterretning. 

33 - Udviklingspuljen - projekt "Gravidsamtaler i folkekirken" 
Behandlede sager: 
Udviklingspuljen - Kathrine Holme Johannesen og Pernille Bach-Mortensen: Projekt "Samtaler for gravide" (2018 - 3603)

Bilag: Til Provstiudvalget 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
 

Referat:
Taget til efterretning. 

34 - Syn 2018 
Behandlede sager: 
Kgs. Lyngby Provsti - Syn 2018 (2018 - 15214)

Bilag: VS synsforretning Lundtofte kirke og kirkegård med tilhørende bygninger, synsforretning Lundtofte kirke, Geels,
synssforretning Lundtofte kirke, længen, synssforretning Lundtofte kirke, synssforretning Lundtofte kirkegård,
synssforretning Lundtofte sognegård, Synsrapporter, DOC124 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Synsrapporter modtaget fra Lundtofte vedr. Lundtofte kirke og kirkegård med tilhørende bygninger og synsrapporter modtaget fra
Kgs. Lyngby.

Referat:
Taget til efterretning.
 
PU gør MR opmærksom på, at synsrapporterne skal sendes til PU senest 14 dage efter synet er afholdt.
 
 

35 - Provstiudvalgskonference 3. november 2018 
Behandlede sager: 
Provstiudvalgskonference 3. november 2018 (2018 - 21994)

Bilag: Sæt kryds - Provstiudvalgskonference 3. november 2018 
Beskrivelse:



Informationspunkt

Referat:
Taget til efterretning.
 
 

36 - Digitaliseringskonference om folkekirkens digitale fremtid 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Konferencen finder sted den 29. oktober 2918, 9.00-16.30 på Hotel Trinity i Fredericia.
 
Program for konferencen samt mulighed for tilmelding vil være tilgængelig fra den 24. august 2018 og kan læses på DAPen.
 

Referat:
Taget til efterretning. 

37 - Aftale med revisor PricewaterhouseCooper 
Behandlede sager: 
Aftale med revisor PricewaterhouseCooper (2018 - 15256)

Bilag: Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 20-6 Provstiudvalgsmøde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Afventer svar fra HS/fremsendelse af aftalen til gennemsyn. 

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

38 - Afklaring af momsregler 
Behandlede sager: 
Søren Ødum - Spørgsmål om afklaring af momsregler for kirkegårde i Stiftsrådet (2018 - 3551)

Bilag: Aktdokument, VS Momsregler og kirkegårde 
Beskrivelse:
Informationspunkt
 
Søren Ødum Nielsen har i mail af 24. juli 2018 oplyst, at en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kirkeministeriet, Stifterne,
Landsforeningen af MR og Revisorer afholder møde i august 2018, hvor spørgsmålet om moms drøftes.

Referat:
Taget til efterretning.
 
PU afventer nærmere fra mødet i august 2018. 

39 - Eventuelt 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
 

Kongens Lyngby Provsti – Møder - 22-08-2018, 15:00


