Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 24. oktober 2018 - d. 24-10-2018 kl. 15:00 til 17:00
Deltagere: Kongens Lyngby Provstiudvalg, Lars Heilesen, Hans-Christian Jørgensen, John Corlin BaggerPetersen, Uni Nielsen, Ulla Willaing Jeppesen, Vibeke Susanne Lentz, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice
Andreassen
Afbud: Julie Finne Bjorklund Rebel
Mødet slut kl. 17.00.
Næste møde 28. november 2018, kl. 15.00-17.00.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Beslutningspunkt

2 - Besøg af revisorfa. PricewaterhouseCooper
Beslutningspunkt

Mødet med revisor René Søeborg fra fa.
PricewaterhouseCooper udskudt til Provstiudvalgets
møde den 28. november 2018.

Der er aftalt møde med revisor René Søeborg fra fa.
PricewaterhouseCooper af ½ times varighed.

3 - Postlisten

Der er stadig problemer med at kunne anvende F2
Touch.

Beslutningspunkt

4 - Årshjul 2019

Årshjulet godkendt med følgende ændringer:

Beslutningspunkt

Mødet 24. april 2019 ændres til 1. maj 2019.

Fastlæggelse af mødedatoer i 2019. Husk at
medbringe kalender.

Der afholdes Formandsmøde 27. marts 2019 kl.
18.00 og efter følgende, kl. 19.30-21.00, ordinært PU
møde.

Forslag til mødedatoer i 2019:
23. januar 2019
27. marts 2019
24. april 2019
19. juni 2019
21. august 2019
4. september 2019 - Behandling af budget 2020.

Tidsrammen for møderne:
Møderne fastsættes til 2½ time, dvs. 15.00-17.30,
begrundet i at PU ønsker mere tid til at drøfte
dagsordenspunkter og tiltag fra alle MR. Der er afsat
½ time ekstra, men samtidig forventes det, at

Mødet afholdes i forlængelse af Budgetsamrådet.
23. oktober 2019
27. november 2019

sagsbehandlingstiden på PU møderne, vedrørende
Lundtofte, nedsættes betragteligt.

Spørgsmålet om tidsramme for møderne drøftes.

Sager:
Kgs. Lyngby Provsti - Budget 2019 (2018 - 16351)
Bilag:
Årshjul 2019 Kgs Lyngby - Budget 2020 Bilag til PU
møde 24.10.18

5 - Økonomi PUK (2018-22283)
Beslutningspunkt

1) Indestående i banker:
Drift: Kr. 679.980
5% midler: Kr. 2.516.906
Udviklingspuljen: Kr. 278.071

1) Indestående i banker
2) Regnskabserklæring og E-indkomst bilag til
underskrift af formanden

2) Regnskabserklæring og E-indkomstbilag
underskrevet af formanden. Bilagene uploades i
Dataarkivet.

3) Tiltrædelsesprotokol til underskrift.
Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold,
revisionens omfang og rapportering (Vilkår for
revisionsopgaven) for Provstiudvalgskassen Kgs.
Lyngby Provsti.

3) Underskrift af tiltrædelsesprotokol afventer
Helsingør Stiftsøvrighed om afgrænsningen mellem
hovedaftalen med Stiftet og særskilte nydelser i
relation til PU.
Se nærmere under behandlingen af denne
dagsordens punkt 38, sag 2018-15256, "Aftale med
Tiltrædelsesprotokollatet behandles under punkt 38, PricewaterhouseCooper".
sag 2018-15256, "Aftale med
PricewaterhouseCooper"

6 - Kgs Lyngby - Fugearbejder Lyngby Kirke
Beslutningspunkt
1) Skrivelser i sagen siden Stiftøvrighedens brev til
MR af 30. juli 2018:
22. august 2018 skrev MR til Helsingør Stift, at
MR beklager, at arbejdet var igangsat
uden Stiftsøvrighedens godkendelse.
MR undrer sig over, at PU har
godkendt igangsættelse af anlægsarbejdet
uden at Stiftsøvrighedens godkendelse
forelå.
anlægsarbejdet er afsluttet.
MR vedhæfter projektbeskrivelse og
fotos af det udførte arbejde.
MR indkalder en konsulent fra
Nationalmuseet mhp godkendelse af

1) PU afventer vurdering fra kirkekonsulenterne att.
Per K. Madsen og den kgl. bygningsinspektør, om
arbejdet skal besigtiges eller kan godkendes på det
foreliggende grundlag. Ved evt besigtigelse af
arbejdet deltager provsten.
2) Det fremsendte byggeregnskab har været forelagt
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen til udtalelse. På baggrund af hans notat af
20. oktober 2018 og til brug ved PUs behandling af
det fremsendte byggeregnskab, bedes MR
fremsende en uddybende forklaring af, hvad der er
sket i sagen, idet byggeregnskabet ikke forholder sig
til et forudgående budget.
Byggeregnskabet viser en reduceret udgift i forhold
til de forhøjede budgettal fra det oprindelige
budget på kr. 455.906 (i februar 2018) til en

det udførte arbejde og gennemgang af
resten af kirkens murværk mhp en
udtalelse fra konsulenten om fremtidig
istandsættelse.
25. september 2018 anmodede Stiftet om, at MR
fremsender oplysninger om hvilke sten og mørtel,
der er blevet brugt i forbindelse med renovering af
Lyngby kirke.

merudgift på kr. 475.000 (i juli 2018), dvs en
estimeret totaludgift på i alt kr. 930.906. MR's
bygningskyndige arkitekt nævner ikke noget om
denne reduktion i sit regnskab under "Forløb og
udførelse" og på den baggrund bedes MR fremsende
en nærmere redegørelse om sagens forløb, med
udtalelse om dette fra MR's bygningskyndige
arkitekt.

PU har noteret sig, at MRs ansøgning af 9. juli 2018
2. oktober 2018 fremsendte MR disse oplysninger til om 5% midler til dette anlægsprojekt aflyses.
Stiftet.
3. oktober 2018 fremsendte Stiftet disse oplysninger PU noterer sig, at godkendelsesproceduren i denne type sager skal
overholdes.
til kirkekonsulenterne att. Per K. Madsen og den kgl
bygningsinspektør med cc til MR og PU med
PU henviser MR til ved anlægssager at bruge Byggehåndbogen, der
ligger på DAP'en. I tvivlsspørgsmål kan MR kontakte provstiet eller
anmodning om konsulenternes vurdering af, om
arbejdet skal besigtiges eller kan godkendes på det Stiftet for vejledning.
foreliggende grundlag.
Ansøgningsskemaet opdateres med oplysning om, at MR er ansvarlig
2) Byggeregnskab af 11. september 2018 til
behandling.
Af byggeregnskabet fremgår, at
der i alt har været kr 599.489,31 til
rådighed for dette projekt (kr 225.000
bevilget i 2017 + kr 300.000 bevilget i
2018 + kr 74.489,31 godkendt
overførsel af restbeløb fra andet
anlægsarbejde).
de samlede udgifter har været kr
638.831,25.
underskuddet kr 39.341,94 finansieres
af MRs frie midler.
MR oplyser, at der stadig udestår fugearbejder på
tårnets østside.
MR meddeler samtidig, at ansøgningen af 9. juli 2018
om 5%-midler til dette anlægsprojekt aflyses.

for at indhente diverse tilladelser, der skal vedlægges ansøgningen, og
med spørgsmål om, hvorvidt de nødvendige tilladelser foreligger.

Sager:
Kgs. Lyngby - Fugearbejde på kirkens murværk (2018
- 4352)
Bilag:
Kgs. Lyngby - byggeregnskab fugearbejder, DOC094

7 - Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegården
Beslutningspunkt
MR har 11. oktober 2018 sendt besked til PU om, at
Forsikringsenhedens afgørelse af skadesagen er

1. I den fremsendte mail henviser MR til
en skadesanmeldelse indsendt 1. marts
2018, og Forsikringsenheden henviser
til en skadesanmeldelse modtaget 2.
november 2016. MR bedes oplyse,
hvornår skadesanmeldelse er

modtaget den 8. oktober 2018 efter en rykker den 3.
oktober 2018 fra MR til Forsikringsenheden, hvor MR
henviser til en skadesanmeldelse, der er indsendt
1.3.2018.
Forsikringsenheden meddeler 8. oktober, at MR's
skadesanmeldelse er modtaget 2. november 2016.
Forsikringsenheden meddeler, at skaden ikke
anerkendes som dækningsberettiget, da skaden skal
være opstået 'pludseligt' og ikke over et tidsrum, for
at være omfattet af forsikringen.
Sagen er 12. oktober 2018 sendt til provstiets
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube-Mikkelsen
for udtalelse.

Sager:
Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegård (2018 3433)
Bilag:
VS BYG-2018-00010 - Forsikringsafgørelse,
Forsikringsafgørelse

8 - Lundtofte - Fortov Lundtofte Kirkevej
genoprettes

Beslutningspunkt
MR har 10. oktober 2018 kl 23.59 fremsendt
ansøgning om tilladelse til at igangsætte projekt
"Lundtofte Kirkevej, fortov".
Anlægsarbejdet drejer sig om opretning og
istandsættelse af fortov langs Lundtofte Kirkevej.
PU har på MR's anlægsbudget 2018 afsat kr 698.750
til dette anlægsarbejde.
I skrivelsen 10. oktober 2018 oplyser MR, at
ansøgningen er godkendt på MR-møde 27.
september 2018.
Ansøgningen er vedlagt ansøgningsskema af 23.
september 2018 samt 3 stk tilbudslister af 4. juli
2018 fra landskabsarkitekt Lea Nørgaard.
De tre medsendte tilbud er på hhv 550.150 (Sven
Bech), kr 557.353,75 (Den Unge Gartner) og kr
630.482,50 (Scheller, Hougaard & Petersen).
Det fremgår kun af budgetbeløbet på
ansøgningsskemaet hvilket af de tre tilbud, som MR
ønsker at gøre brug af til gennemførelse af projektet.

fremsendt til Forsikringsenheden i
denne sag og om der er tale om to
anmeldelser i samme sag eller om der
er tale om to forskellige skader.
2. PU finder det meget besynderligt, at
Folkekirkens Forsikring og
Selvforsikring (FFS) har været 2 år om
at fremkomme med en afgørelse. Er
det normal praksis? PU anmoder MR
om at klage til FFS over den
langvarige sagsbehandling og holde PU
orienteret om processen og resultatet.
3. Sagen har været forelagt provstiets
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen og med henvisning til hans
notat af 20. oktober 2018 må årsagen
til skaden skyldes et svigt i
projekteringen eller et svigt ved
udførelsen. PU anmoder derfor MR om
at bede Eduard Troelsgaard Rågivende
Ingeniører A/S om en redegørelse for,
om der evt kan være tale om skjulte
fejl, som tidligere entreprenører
og/eller rådgivere kan gøres ansvarlige
for.
PU godkender MRs ansøgning om igangsættelse af
projekt "Lundtofte Kirkevej, fortov", idet det
bemærkes, at evt overskridelser af det samlede
budget for anlægsarbejdet på kr 587.650 skal dækkes
af MR's driftsbudget, herunder evt uforudseelige
udgifter.
Ansøgningen har været fremsendt til provstiets
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen til
udtalelse.
MR skal inden igangsættelse fremsende flg til PU:
1. tidsplan for arbejdet
2. landskabsarkitekt Lea Nørgårds
indstilling til tidspunktet for udførelsen
af arbejdet

Af det udfyldte ansøgningsskema af 23.9.2018
fremgår det, at det samlede budget for
anlægsarbejdet er kr 587.650, der fordeles med kr
550.150 til entreprenører, håndværkere, indkøb mv
og kr 37.500 til rådgiver og tilsyn. Arbejdet skal
finansieres af en budgetteret anlægsbevilling fra
indeværende år på kr 698.000.
Sagen er 12. oktober 2018 sendt til provstiets
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube-Mikkelsen
for udtalelse.
Sager:
Lundtofte - Fortov Lundtofte Kirkevej genoprettes
(2018 - 32621)
Bilag:
Lundtofte - Fortov, 18-76 Ansøgningsskema vedr
anlægsarbejder Lundtofte Kirkevej fortov, 18-76a
Pages from DUG_3824_001, 18-76a
scan@svenbech.dk_20180710_103007, 18-76a
Tilbud Scheller _Hougaard _Petersen Lundtofte
kirkevej, 18-76aDUG_3828_001

9 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 Kælder, inkl
skimmelsvamp, loft og gulv

Anlægsbevillingen på kr. 400.000, som MR ønsker at
anvende til dette anlægsarbejde, blev 6. september
2017 afsat i budget 2018 til afhjælpning af
Beslutningspunkt
skimmelsvamp i embedsboligen Lundtofte Kirkevej 1
under udtrykkelig forudsætning af, at der forelå
MR har 10. oktober 2018 fremsendt ansøgning om dokumentation for, at der var skimmelsvamp i
tilladelse til igangsættelse af anlægsprojekt
ejendommen. Den ønskede dokumentation blev ikke
"Lundtofte Kirkevej 1 Kælder istandsættes, inkl.
modtaget, og på PU-mødet den 29. november 2017
skimmelsvamp, loft og gulv."
blev sagen drøftet, og det blev mundtligt
besluttet, at hele beløbet på kr. 400.000 skulle
MR's ansøgning af 10. oktober 2018 er 12. oktober videreføres som ikke udført anlægsarbejde i budget
2018 sendt til provstiets bygningssagkyndige arkitekt 2019. Beslutningen blev ikke eksplicit ført til referat,
Henrik Grube-Mikkelsen for udtalelse.
men bekræftes hermed af PU, med undtagelse af
John Bagger-Petersen.
Ansøgningen er vedhæftet
1. ansøgningsskema (udateret) med et
John Bagger-Pedersen kunne ikke godkende
samlet budget på kr 386.000 og en
beslutningen, med henvisning til notat med
finansiering via "Overført
kommentarer til dagsordenen, som vedhæftes som
anlægsbevilling fra tidligere år" på kr bilag til referatet. Provstiudvalgets øvrige
400.000.
medlemmer er forundrede over den fremfærd og
2. budget dateret 21. september 2018 på tone og ustandselige besværliggørelse af sagsforløb,
i alt kr 386.000 inkl moms,
der finder sted fra Lundtoftes side.
3. tre-siders notat dateret 3. juli 2018 fra
Bunch Bygningsfysik vedrørende
PU finder ikke, at det er dokumenteret, at der er
Lundtofte Kirkevej 1.
skimmelsvamp i boligen Lundtofte Kirkevej 1. Dette
I den afsluttende vurdering på s. 3 står der:
bekræftes af rapporten af 3. juli 2018 fra Bunch
"Det er vor vurdering, at boligens niveau for
Bygningsfysik, hvor det vurderes at "boligens niveau

skimmelsvampesporer i indeklimaet afspejler
niveauet i udeluften. Niveauet er naturligt
højt for årstiden, da det er sæson for
skimmelsvampesporer i udeluften. Antallet af sporer
i kælderen ligger umiddelbart lidt højere end
forventet, set i forhold til Penicillium og Aspergillus.
Afslutningsvis er der ingen sporer fra
vandskadesvampe i luften. Ligeledes er der ikke
fundet sporer fra de såkaldte SBS-skimmelsvampe
(særlige biologiske aktive skimmelsvampe)."
I den afsluttende anbefaling på s. 3 står der: "Bunch
Bygningsfysik anbefaler en støvsugning af alle
overflader i kælderen med HEPA-filter kombineret
med luftrensere. Efter afsluttet støvsugning, bør
luftrenserne køre videre de næste 2 døgn."
Ved den afsluttende behandling af budget 2018
besluttede PU på sit møde 6. september 2017 at
afsætte kr 400.000 til afhjælpning af
skimmelsvampeproblemer i embedsboligen
Lundtofte Kirkevej 1 under udtrykkelig forudsætning
af, at der forelå dokumentation for, at der var
konstateret skimmelsvamp i ejendommen. Da der til
de to efterfølgende PU-møder i efteråret 2017 ikke
forelå den ønskede dokumentation, tog PU dette til
efterretning og besluttede, at hele beløbet skulle
videreføres som ikke udført anlægsarbejde i budget
2019. Dette blev drøftet og mundtligt besluttet på
PU-mødet 29. november 2017 uden at beslutningen
eksplicit blev ført til referat.
Forud for MR's aktuelle ansøgning har der været
følgende hændelsesforløb:
Den 23. august 2017 videresendte Julie Rebel en
mail af 20. juni 2016 fra MR's bygningskyndige
arkitekt Thomas Kirchhecker, hvor han foreslår en
grundig rengøring, idet bygningskonstruktør Svante
Emtoft, Dansk MiljøAnalyse, ikke havde fundet
skimmelsvampevækst i kælderen.

for skimmelsvampesporer i indeklimaet afspejler
niveauet i udeluften" og "Støvsugning af alle
overflader i kælderen med HEPA-filter kombineret
med luftrenser. Efter afsluttet støvsugning, bør
luftrenserne køre videre de næste 2 døgn"
anbefales.
MRs ansøgning om igangsættelse af anlægsprojekt
"Lundtofte Kirkevej 1 Kælder istandsættes, inkl.
skimmelsvamp, loft og gulv" har været fremsendt til
provstiets bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen til udtalelse.
Af Grube Mikkelsens notat af 22. oktober 2018
fremgår det, at der i det fremsendte budget fra Fogh
og Følner af 21. september 2018 intet nævnes om
udbedring af skimmelsvamp.
PU kan på det foreliggende grundlag ikke
imødekomme ansøgningen om igangsættelse af
anlægsprojektet "Lundtofte Kirkevej 1 Kælder, inkl.
skimmelsvamp, loft og gulv", da det ikke er
dokumenteret, at der er skimmelsvamp i boligen.
MR bedes oplyse, om arbejderne anbefalet i Bunch
Bygningsfysiks rapport fra juli 2018 (støvsugning og
luftrensere) er udført og om det har afhjulpet
problemet.
John Bagger-Pedersen afleverede en kommentar til
dagsordenen, vedrørende nærværende punkt 9.
Kommentaren er vedhæftet referatet som bilag.
Som noget nyt bliver det i kommentaren påpeget, at
embedsboligens beboer samt familie får udslæt af at
opholde sig i kælderen. PU anmoder provsten om at
tage kontakt til præsternes
arbejdsmiljørepræsentant for en nærmere
undersøgelse af problemet.

PU gør opmærksom på, at PU's medlemmer ikke er
Ved PU-mødet 6. september 2017 umiddelbart efter valgt som repræsentanter for de respektive
Budgetsamrådet vedrørende Budget 2018 oplyste
menighedsråd.
det medlem af PU, der bor i embedsboligen
Lundtofte Kirkevej 1, at der var konstateret
PU betragter sagen som afsluttet.
skimmelsvamp i kælderen, og at MR derfor ønskede
at afsætte kr 400.000 på anlægsbudgettet for 2018
til løsning af problemet.
PU fandt det ikke holdbart at have en præstebolig
med skimmelsvamp, hvorfor PU besluttede at
imødekomme MR's og præstens udtrykkelige ønske
om at få afsat kr 400.000 i MR's anlægsbudget for
2018 til formålet. PU's beslutning skete på trods af,
at PU lige forinden (23.8.17) havde modtaget

ovennævnte mail om, at analyser ikke havde vist
skimmelsvampe i kælderen. Derfor anmodede PU på
mødet 6. september 2017 om at få tilsendt den
rapport, der efter sigende dokumenterede
forekomsten af skimmelsvamp i ejendommen,
således at der kunne foreligge et tilfredsstillende
grundlag for at fastholde PU's beslutning om at
afsætte kr 400.000 på anlægsbudgettet til dette
formål.
I dagsordenen til det ordinære PU-møde 25. oktober
2017 under pkt 26 Lundtofte Kirkevej 1 stod der, at
"Rapport om skimmelsvamp i boligen er ikke
modtaget". På mødet oplyste præsten, at der forelå
en skimmelsvamperapport, som viste forekomst af
skimmelsvamp i kælderen. PU anmodede derfor igen
om at få tilsendt den omtalte
skimmelsvamperapport, så PU's beslutning om at
afsætte kr 400.000 på anlægsbudget 2018 til
formålet kunne bekræftes på et senere tidspunkt. I
referatet står der "Taget til efterretning".
I dagsordenen til det ordinære PU-møde 29.
november 2017 under pkt 26 Lundtofte Kirkevej 1
stod der: "Skimmelsvamp. Der er ikke konstateret
skimmelsvamp". Baggrunden for denne oplysning
var, at PU ikke havde modtaget nogen rapport, som
dokumenterede skimmelsvamp i boligen. Under
behandlingen af dette punkt gav PU udtryk for, at
når denne præmis for anlægsbevillingen ikke var
opfyldt, bortfaldt grundlaget for bevillingen, og
beløbet skulle overføres til budget 2019 som ikke
udført anlægsarbejde. I referatet står der "Taget til
efterretning".
Den 8. marts 2018 skrev formanden for Lundtofte
Sogns præstegårdsudvalg til provsten under
overskriften "Skimmelsvampeproblematikken på
Lundtofte Kirkevej 1" og oplyste, at der var "så vidt
jeg ved, afsat et beløb på kr 400.000 til rengøring og
nedvaskning for Skimmelsvampesporer i kælderen",
og spurgte, om MR kunne bede deres
bygningskyndige arkitekt om at iværksætte arbejdet
snarest muligt. Samme dag skrev provsten til MR:
"1) Dette anlægsarbejde må ikke igangsættes.
Menighedsrådet har ikke fremsendt nogen
ansøgning og ikke fået godkendt et anlægsarbejde til
afhjælpning af skimmelsvamp i embedsboligen
Lundtofte Kirkevej 1.
2) Provstiudvalget har besluttet, at beløbet kr
400.000 skal videreføres som ikke udført
anlægsarbejde i budget 2019, da der ikke er
konstateret skimmelsvamp i boligen.

3) Ved provstesynet af ejendommen 28. marts 2017
så vi på forholdene og skrev i synsprotokollen
"Kælderrum herunder specielt fugtproblemer i væg
mod krybekælder udbedres i et samlet projekt".
4) Menighedsrådet opfordres til at foretage den af
rådgiver Thomas Kirchhecker anbefalede afrensning
af væggene, der af rådgiver estimeres til at koste
maks kr 10.000. Udgiften er en
vedligeholdelsesudgift og skal afholdes af MR's
driftsbudget."
Den 31. august 2018 skrev provsten til MR:
"Provstikontoret har i går aftes modtaget referat fra
gårsdagens MR-møde. Af referatets pkt 10 fremgår
bl.a. "Budgettet for tilretning af kælderen er nu på
kr.400.000 som bevilliget i anlægsmidler 2018." Jeg
henviser til nedenstående skrivelse af 8. marts 2018,
hvor det bl.a. oplyses, at "2) Provstiudvalget har
besluttet, at beløbet kr 400.000 skal videreføres som
ikke udført anlægsarbejde i budget 2019, da der
ikke er konstateret skimmelsvamp i boligen. 4)
Menighedsrådet opfordres til at foretage den af
rådgiver Thomas Kirchhecker anbefalede afrensning
af væggene, der af rådgiver estimeres til at koste
maks kr 10.000. Udgiften er en
vedligeholdelsesudgift og skal afholdes af MR's
driftsbudget."
Den 13. september 2018 skrev MR til PU:
"Under henvisning til meddelelsen om
budgetrammen for Lundtofte Menighedsråd i 20 19,
stiller vi os uforstående overfor beslutningen om at
modregne "Kassereguleringen" vedr.
anlægsprojektet Lundtofte Kirkevej
1/Skimmelsporebehandling, i ligningsmidler for
2019.
De i 2018 bevilgede anlægsmidler til nævnte
anlægsprojekt, er af provstiudvalget besluttet at
overføre til 2019. Pengene er modtaget i 2018ligningen og dermed reserveret til projektets
gennemførelse, når det gennemarbejdede projekt er
præsenteret og godkendt ad formel vej.
Beslutning om modregning fremgår ikke af PUreferat 5.9.2018, Lundtofte Menighedsråd er ikke
blevet hørt for inden, og vores PU-repræsentanter
mener ikke at denne disposition er sagsbehandlet i
provstiudvalgets møde, umiddelbart efter
budgetsamråd den 5.9.2018.
Lundtofte Menighedsråds præstegårdsudvalg er,
som tidligere orienteret, i gang med at gennemgå
projektet, udarbejdet af arkitekten fra Fogh & Følner,
efter afrensning og nye målinger i kælderen.
Gennemgangen er med henblik på godkendelse af

licitationsmateriale for udførelsen af
anlægsprojektet.
Vi må derfor anmode om, at Stiftets
præstegårdskonsulent involveres i problemstillingen
med besigtigelse af præstegårdskælderen, og at
Præsteforeningen og provstiets tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter orienteres.
Yderligere anmoder vi om, at den kirkelige ligning for
Lundtofte Menighedsråd i 2019 bliver kr.9.834 .850,som forelagt ved budgetsamråd 5. 9.2018 og
efterfølgende besluttet på PU- mødet samme aften."
I referatet fra det offentlige MR-møde den 27.
september 2018 under pkt "Orientering om budget
2019 og provstens modregning af kasseregulering
for LK1 i ligningsmidlerne 2019" skriver MR:
"Provsten har tilbageført ikke-brugte anlægsmidler
på kr. 400.000. Dette vil få konsekvens for renovering
af LK1. Provsten har ikke givet en begrundelse for sin
disposition. PU er ikke vidende om det. MR har påtalt
dette til PU og har anmodet om, at Stiftets
præstegårdskonsulent involveres i problemstillingen
med besigtigelse af præstegårdskælderen, og at
Præsteforeningen og provstiets tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter orienteres."

Sager:
Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Kælder:
Skimmelsvamp (2018 - 27433)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejder Kgs. Lyngby Provsti LK1 Kælder, LK1
Kælder renovering - Anmodning fra MR om tilladelse
til igangsættelse af anlægsprojekt, Lundtofte Kirkevej
1 - Kælder - fra Bunch Bygningsfysisk, Fogh & Følner
Budget kælder LK1, Aktdokument, Notat fra ESAX
vedr tlf samtale med Finn Gundersen - Vedr
skimmelsvamp i kælder, Aktdokument, Fra ESAX til
Finn Gundersen - Vedr kælder og evt skimmelsvamp,
Aktdokument, Fra JFBR til KLP - Konskulsion på
undersøgelse af kælder vedr. skimmelsvamp udført
af dansk MiljøAnalyse, SV Lundtofte - Udmelding af
endelige budgetrammer for budget 2019, ATT76145
1, SV Skimmelsvampeproblematikken på Lundtofte
Kirkevej 1

10 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016
Beslutningspunkt

PUs behandling af MRs ansøgning om overførsel af
ikke specificeret anlægsopsparing på kr. 28.755,65
afventer afklaring af MRs regnskab 2016 og 2017.

PU skrev til MR 26. juni 2018, at ansøgning om
overførsel af ikke specificeret anlægsopsparing på kr.
28.755,65 ikke kan imødekommes, da beslutning
herom afventer afklaring af MR's regnskab 2016 og
2017.

Sager:
Beholdningeftersyn 2016 (2018 - 3407)
Bilag:
Aktdokument

11 - Lundtofte - Regnskab 2016

PU oplyser MR om, at rettelser til regnskab 2016 skal
foretages i indeværende regnskabsår, dvs regnskab
Beslutningspunkt
2017. På baggrund af disse rettelser af regnskab
2016, udestår der en primojustering for regnskab
MR har 10. oktober 2018 meddelt PU, at MR ikke har 2017.
fået adgang til at uploade materiale til regnskab
2016. Nyt skema "Styring anlægsaktiviteter" for 2016 PU ønsker en redegørelse fra MR om, hvilke rettelser
er uploadet 28. september 2018.
der er tale om i regnskab 2016.
Med henvisning til tlf. samtale med revisor Thomas
Bach 12. oktober 2018 kan der ikke foretages
rettelser i afsluttede regnskaber. Rettelser til
foregående regnskabsår skal foretages i
indeværende regnskabsår.

MR har oplyst, at regnskab 2016 og 2017 blev sendt
til revisor for gennemgang og imødeser revisors
bemærkninger til gennemgangen.

Der udestår en primojustering for regnskab 2017 på
baggrund af rettelserne i regnskab 2016.
Sager:
Regnskab 2016 (2018 - 3328)
Bilag:
Lundtofte - Revisionsprotokollat , regnskab 2016

12 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2017
Beslutningspunkt
PU skrev til MR 26. juni 2018, at PU afventer MR's
besvarelse af 4 specifikke spørgsmål i relation til
PWC's kommentarer til beholdningseftersynet 16.
oktober 2017.

Sager:
Beholdningseftersyn 2017 (2018 - 2610)
Bilag:

PU har i mail af 26. juni 2018 skrevet til MR, at PU
afventer MRs besvarelse af 4 specifikke spørgsmål i
relation til PricewaterhouseCoopers kommentarer til
beholdningseftersynet 16. oktober 2017.
MRs besvarelse imødeses snarest.

Aktdokument

13 - Lundtofte - Regnskab 2017

MR bedes fremsende svaret fra revisors
gennemgang af regnskab 2017 til PU snarest.

Beslutningspunkt
MR har 10. oktober 2018 meddelt PU, at MR
afventer svar fra revisor efter dennes gennemgang
af regnskab 2017.
Sager:
Regnskab 2017 - Kgs. Lyngby Provsti (2018 - 3414)
Bilag:
Lundtofte - Regnskab 2017 Upload

14 - Lundtofte - Budget 2019 - Udgifter til
embedsboliger

PU tager den fremsendte oversigt til efterretning.

Beslutningspunkt
MR har 7. september 2018 fremsendt de af PU
udbedte oplysninger om, hvad der er brugt af midler
på/i de tre embedsboliger de sidste 5 år.
Af oversigten fremgår, at der i 5 års-perioden 201317 til anlægsopgaver på embedsboligerne er brugt i
alt kr 6.469.105,10.
1. Lundtofte Kirkevej 1: kr 3.622.444,37
2. Skodsborgvej 44: kr 330.423,75
3. Langs Hegnet 61: kr 2.516.236,98
Sager:
Kgs. Lyngby Provsti - Budget 2019 (2018 - 16351)
Bilag:
SV Fra PU til Lundtofte - Udgifter til embedsboliger
(STPR F2 187795), Forbrug præstegårde 2012-2017
detail, Forbrug på præstegårde i periode 2012-2017

15 - Virum - Nyt gasfyr i kirken

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

Byggeregnskab afventes.

Helsingør Stiftsøvrighed har 17. oktober 2018
fremsendt svar af 12. oktober 2018 fra
varmekonsulenten, hvor projektet anbefales, idet
det bemærkes at der skal indhentes mindst 2 tilbud.
Den 17. oktober 2018 har provsten sendt svar til

Virum MR om godkendelse af anskaffelse af nyt
gasfyr under forudsætning af, at varmekonsulentens
bemærkninger følges,
Sager:
Virum - Virum Kirke: Udskiftning af gasfyr (2018 4121)
Bilag:
Re: Status på sagen (STPR F2: 230901), Virum kirke
nyt gasfyr

16 - Udviklingspuljen - Eva Borbye Pedersen Projekt: Maledag

Ansøgningen imødekommet.

Beslutningspunkt
Ansøgning af 1. august 2018 fra sognepræst Eva
Borbye Pedersen, Christians sogn om kr. 8.000 til
afholdelse af en malerdag med sognepræst
Marianne Fischer til behandling.

Sager:
Udviklingspuljen - Eva Borbye - Maledag (2018 27438)
Bilag:
ansøgning til Udviklingspuljen, Malerdag for voksne
Christianskirken, 18 ansøgning udviklingspulje

17 - Udviklingspuljen - Julie Goldschmidt Musikledsagelse på Baunehøj, musikprojekt
bevilget af PU's udviklingspulje
Beslutningspunkt
Regnskab for og evaluering af projektet
"Musikledsagelse på plejehjemmet Baunehøj"
fremsendt den 10. juni 2018 af sognepræst Julie
Katrine Goldschmidt, Lyngby Sogn, til behandling.

Sager:
Udviklingspuljen - Julie K. Goldschmidt - Projekt
"Musikledsagelse på Baunehøj" (2018 - 15862)
Bilag:
evaluering af musikledsagelse på Baunehøj,

Taget til efterretning.

musikprojekt bevilliget af PU´s udviklingspulje,
Evaluering af musikprojektet 2017-18 og regnskab

18 - Udviklingspuljen - Kgs Lyngby - Projekt: Ny
hjemmeside for Lyngby Kirke

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt
Regnskab for og evaluering af projekt "Ny
hjemmeside" for Lyngby Kirke fremsendt den 4.
oktober 2018 af sognepræst Julie Katrine
Goldschmidt, Lyngby Sogn, til behandling.
Sager:
Udviklingspuljen - Julie Goldschmidt - Projekt Ny
hjemmeside (2018 - 32145)
Bilag:
Projekt Ny hjemmeside for Lyngby kirke, Brev til PU
Regnskab for udviklingspulje - Ny hjemmeside

19 - Brev til provstiudvalgene - Maleri af biskoppen PU godkender at bidrage med kr. 18.625 til et
portræt af biskop Lise-Lotte Rebel.
Beslutningspunkt
Henstilling fra Landemodets provster om, at hvert
provstiudvalg i Helsingør Stift bidrager med 1/13 (kr.
18.625) af den samlede udgift på kr 242.125 til et
portræt af biskop Lise-Lotte Rebel, til behandling.

Sager:
Fra HS: Brev til provstiudvalgene - bispeportræt
(2018 - 32756)
Bilag:
Aktdokument, Brev til provstiudvalgene bispeportræt

20 - Momsregler og kirkegårde
Beslutningspunkt
Afventer tilbagemelding fra Helsingør Stiftsøvrighed
om resultatet af mødet i august 2018.

Sager:
Søren Ødum - Spørgsmål om afklaring af momsregler
for kirkegårde i Stiftsrådet (2018 - 3551)

PU beder Helsingør Stiftsøvrighed om oplysninger
om resultatet af mødet i august 2018.

Bilag:
VS Momsregler og kirkegårde

21 - Christians - Orgel

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR
Sager:
Christians - Orgelsag (2018 - 3562)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

22 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Afventer detaljeprojekt fra MR.

Informationspunkt
Afventer detaljeprojekt fra MR
Sager:
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)
Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af skitseprojekt,
2018.07.17_KS_B_Lyngby, kørevej_jf, Image,
Lyngby.14aug.18

23 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier, forundersøgelse

Afventer forundersøgelse.

Informationspunkt
Godkendelse af forundersøgelse modtaget fra
Helsingør Stift.
Afventer forundersøgelsen.
Sager:
Kgs. Lyngby - Kalkmalerier (2018 - 3919)
Bilag:
Aktdokument, Lyngby Kirke Udtalelse vedr.
forundersøgelse af kalkmalerier, Godkendelse af
forundersøgelse af kalkmalerier

24 - Kgs Lyngby - Orgel

Afventer principgodkendelse fra Helsingør Stift.

Informationspunkt
Sagen er sendt til Helsingør Stift for en
principgodkendelse.
Sager:
Kgs. Lyngby - Orgel (2018 - 3409)
Bilag:
Anmodning om principgodkendelse af orgelprojekt i
Lyngby Kirke, Kgs Lyngby Orgel - Ansøgning fra Kgs
Lyngby Sogns Menighedsråd vedrørende nyt orgel og
orgelpulpitur i Lyngby Kirke, Kgs Lyngby Orgel Uddybende materiale fremsendt i mail af 21. marts
2018, Kgs Lyngby Orgel - Delreferat fra
Provstiudvalgets møde 2. maj 2018, Kgs. Lyngby
Orgel - Provstiudvalgets skrivelse af 8. maj 2018
vedrørende indhentning af tilbud samt finansiering
af projektet, Kgs Lyngby Orgel - Mail fra
orgelkonsulent Sven-Ingvart Mikkelsen af 9.10.18,
ATT68982

25 - Kgs Lyngby - Renovering af gravminder

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR
Sager:
Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder Beslutningsbrev fra PU mødet 14. marts 2018 (2018 3596)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

26 - Kgs Lyngby - Stråtag på Stalden
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.
Sager:
Kgs. Lyngby - Nyt stråtag på Stalden (2018 - 3358)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

Afventer byggeregnskab.

27 - Kgs Lyngby - Rustenborgvej - Skagenstakit

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

28 - Kgs Lyngby - Sognegården - Foldedøre

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

29 - Lundtofte - Færdiggørelse af Sognegården

Taget til efterretning.

Informationspunkt
MRs ansøgning om frigivelse af
præsteembedskapitaler kr. 210.208,96 er fremsendt
til Helsingør Stift.
Sager:
Lundtofte - Færdiggørelse af sognegård (2018 - 3230)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

30 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.
Sager:
Lundtofte - Nyt lydanlæg (2018 - 3350)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

31 - Lundtofte - Udskiftning af fyr
Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.
Sager:
Lundtofte - Nyt fyr til opvarmning af Længen, kirken
og sognegården - Ansøgning 5% puljen (2018 -

Afventer byggeregnskab.

15148)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

32 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelse Afventer MR.
1. sal
Informationspunkt
Afventer MR.
Sager:
Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 i Lundtofte Badeværelse 1. sal, fugt i loft nedenunder mm (2018
- 21929)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

33 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.
Sager:
Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse (2018 - 3430)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2018, 22. august
PU-møde

34 - Sorgenfri - Orgel

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

35 - Taarbæk - Nyt sognehus

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

36 - Taarbæk - Udvikling af Taarbæk kirkegård

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.
Sager:
Taarbæk - Udvikling af Taarbæk kirkegård (2018 9848)
Bilag:
Taarbæk - Udvikling af Taarbæk kirkegård, ATT51171

37 - Virum - Tværvej 101 - Skur

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

38 - Aftale med PricewaterhouseCooper
Informationspunkt

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed om afgrænsningen
mellem hovedaftalen og særskilte ydelser i relation
til PU.

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold,
revisionens omfang og rapportering (Vilkår for
revisionsopgaven) for Provstiudvalgskassen Kgs.
Lyngby Provsti.
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed om afgrænsningen
mellem hovedaftalen med Stiftet og særskilte
ydelser i relation til PU.
Sager:
Aftale med revisor PricewaterhouseCooper (Kgs.
Lyngby Provsti) (2018 - 15256)
Bilag:
Kgs. Lyngby Provsti - Aftale med revisor
PricewaterhouseCooper

39 - Kvartalsrapporter 2. kvt 2018
Informationspunkt
Kgs Lyngby - 2. kvartal 2018
Lundtofte - 2. kvartal 2018
Sorgenfri - 2. kvartal 2018
Taarbæk - 2. kvartal 2018

Sager:

Taget til efterretning.

Kgs. Lyngby Provsti - Kvartalsrapporter 2018 (2018 4779)
Bilag:
kvartalsrapport for 2 .kvartal Lundtofte kirke, 18-57
Kvartalsrapport 2018-6, Kvartalsrapport - 2. kvt. Taarbæk Menighedsråd, Kvartalsrapport 2018 - 2 kvt
underskrevet, Kvartalsrapport 1.1.-30.6.2018,
DOC084, Kvartalsrapport og budget, formål pr.
30.06.2018, Scan0051

40 - Referater fra offentlige MR møder
Informationspunkt
Referater fra:
Christians
MR møde 23. august 2018
MR møde 3. oktober 2018
Kgs Lyngby
MR møde 21. august 2018
MR møde 18. september 2018
Lundtofte
MR møde 30. august 2018
Sorgenfri
MR møde 17. maj 2018
Taarbæk
MR møde 28. august 2018
Virum
MR møde 29. august 2018
MR møde 3. oktober 2

Sager:
Kgs. Lyngby Provsti - Referater fra offentlige MR
møder 2018 (2018 - 2619)
Bilag:
VS Christianskirken - Referat fra seneste MR-møde,
20180823_Christianskirken
Beslutningsprotokol_åben, Christianskirken Beslutningsprotokol fra seneste møde i
menighedsrådet, 20181003_Christianskirken
Beslutningsprotokol Åbent møde, Referat af MR
møde 21.8.2018, DOC086, Referat af MR møde
18.9.2018, DOC000, referat af MR møde 30.08.18

Taget til efterretning.

Lundtofte kirke, referat af MR 30.08.18., Referat af
møde 17. maj 2018, Beslutningsportokol 17. maj
2018, Referat MR-møde 288-2018 - Taarbæk
Menighedsråd, 2018-08-28 Referat med
unedrskrifter, Referat 7121, Referat af
menighedsrådsmøde 290818, Referat, Referat af
menighedsrådsmøde 031018

41 - Eventuelt

Intet.

