
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 28. november 2018 - d. 28-11-2018 kl. 15:00 til 17:00

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

Afbud fra Ulla W. Jeppesen, Julie Rebel, Hans Christian Jørgensen og John Bagger-Petersen.
 
Mødet slut kl. 17.05.
 
Næste møde den 23. januar 2019, kl. 15.00-17.30. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

Dagsordenen godkendt. 

2 - Besøg af revisorfa. PricewaterhouseCooper

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

Samtale med revisor René Søeborg om diverse
emner.
 
Revisor tilbyder et årligt møde med sognenes
regnskabsførere, kasserere og andre. Gerne i foråret
2019, inden regnskabet skal afleveres.
 
Samtale om:
 
1) PWCs revisionsform.
Kan ikke afgive revisionspåtegning uden at der
foreligger en regnskabserklæring.
 
Revisor udleverede bilag af 27. november 2018, stilet
til PU vedrørende menighedsrådenes årsregnskab
for 2017.
 
2) Spørgsmålet om funktionsadskillelse.
- Anbefaler diverse løsninger ifm kontante
kassebeløb
- Opdeling på flere konti, hvor den ene kræver to
underskrifter
- Angivelse af maksimumbeløb der kan disponeres
over af en medarbejder
 
3) Lønudbetalinger - Stemmer den udbetalte løn
overens med det der er indberettet til SKAT og den



aftalte løn.
 
4) Materialelisten udsendt til MR og provsti ifm
regnskab 2017.
 
 

3 - Postlisten

Beslutningspunkt

Det er stadig problematisk at anvende F2 Touch. 

4 - Økonomi PUK

Beslutningspunkt
 
1) Indestående i banker
 
2) Kvartalsrapport for 3. kvt. 2018

Sager:
PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283)

Bilag:
Aktdokument, PUK Kvartalsrapport 3. kvt. 2018

1)
Drift: Kr. 538.446
5% midler: Kr. 2.683.573
Udviklingspuljen: Kr. 617.528
 
2) Taget til efterretning. 

5 - Kgs Lyngby - Sognegården, foldedøre

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 9. november 2018 fremsendt
byggeregnskab til behandling. 
 
MR har i budget 2017 modtaget kr 255.000 i
anlægsbevilling til formålet.
 
Regnskabet viser samlede udgifter for kr. 174.072,79
og ikke-forbrugte anlægsmidler på kr. 80.927,21.
 
 

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

Bilag:
regnskab, Byg.regn foldedør-sogneg., Aktdokument,
Fra ESDH (KLP 1072) - Kgs. Lyngby - Anlægsarbejde
foldedøre i sognegården-1

Byggeregnskabet godkendt.
 

6 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse Byggeregnskabet godkendt.
 



Beslutningspunkt
 
MR har 14. november 2018 fremsendt
byggeregnskab til behandling.
 
MR har i 2017 fået en anlægsbevilling på kr. 150.000.
 
Byggeregnskabet viser en overskridelse af det
bevilgede beløb med kr 26.509.
MR oplyser, at overskridelsen dækkes af MR's
driftsmidler.
 
 
MR ansøger i sin mail af 14. november 2018 om
frigivelse af kr. 150.000 af
præsteembedskapitalerne.
 
PU har på sit ordinære PU-møde 14. marts 2018
besluttet at bekræfte sin beslutning taget på PU-
mødet den 6. maj 2015, at MR's
præsteembedskapitaler frigives til finansiering af de
to projekter, der blev godkendt 6. maj 2015: 1)
Færdiggørelse af Sognegården og 2) Istandsættelse
af Lundtofte Kirkevej 1. MR skal ansøge PU om
frigivelse af præsteembedskapitalerne ved
fremsendelse af betalte fakturaer fra disse to
projekter.
 
Anlægsarbejdet "Istandsættelse af Lundtofte
Kirkevej 1" fra 2015 omfatter følgende arbejder:

1. Facader
2. Vinduer og døre
3. Tag og kviste

 

Sager:
Lundtofte Kirkevej 1 - Terrasse (2018 - 3430)

Bilag:
Lundtofte - færdiggørelse af LK1 terasse, afsluttende
byggeregnskab terrasse LK1, Faktura 0025 Lundtofte
Præstegård, faktura DUG, Hermed fremsendes
afsluttende byggeregnskab for etablering af
terrassen, Præsteembedskapital LK1 Terrasse

Ansøgningen om frigivelse af kr. 150.000 af
præsteembedskapitalerne kan ikke imødekommes,
idet der henvises til tidligere beslutning på PU mødet
14. marts 2018 og 6. maj 2015. 
 
Fakturaer for afholdte udgifter på projekterne der er
godkendte i 2015 og som ikke tidligere har været
fremsendt til brug ved frigivelse af
præsteembedskapitaler, kan fremsendes til PU til
godkendelse for frigivelse af
præsteembedskapitalerne.
 
Der resterer p.t. i alt kr. 180.000 ifølge oplysninger
fra Helsingør Stift.

7 - Sorgenfri - Orgel - Ansøgning om overførsel af
uforbrugte anlægsmidler

Beslutningssag
 
1) MR har i mail af 23. oktober 2018 fremsendt
byggeregnskab for orgelrenovering til behandling.

1) Byggeregnskabet godkendt.
 
2) Ansøgningen om overførsel af ikke forbrugte
anlægsmidler kr. 107.036,37 til projektet "Udvidelse
af kirkens køkken" imødekommes.
 
PU gør opmærksom på, at projektet "Udvidelse af



 
MR har i 2017 modtaget kr 800.000 og i 2018 kr
500.000, ialt kr 1.300.000 i anlægsmidler til arbejdet.
Regnskabet viser samlede udgifter på kr
1.192.963,63 og et overskud i forhold til de
modtagne ligningsmidler på kr 107.036,37.
 
2) Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte
anlægsmidler i denne sag, kr. 107.036,37, til
fremtidigt projekt "Udvidelse af kirkens køkken".
Projektet "Udvidelse af kirkens køkken" er fremsendt
til PU, som ønske, i forbindelse med  behandlingen
af budget 2019. (Sagsnr. 2018-34170).

Sager:
Sorgenfri - Orgel (2018 - 3871)
Kgs. Lyngby Provsti - Kvartalsrapporter 2018 (2018 -
4779)

Bilag:
Intet emne, Regnskab orgelrenovering., 28.06.18
Godkendelse Sorgenfri, Regnskab orgel,
Kvartalsrapport og budget, formål pr. 30092018

kirkens køkken" ikke er godkendt med denne
beslutning og at det overførte beløb skal finansiere
en del af det fremsendte budget for projektet og ikke
kan anvendes til en udvidelse af projektet.
 
 
 

8 - Taarbæk - Taarbæk Kirkegård , Regnskab
delområde 1A

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 16. oktober 2018 fremsendt
regnskab for kirkegårdens delområde 1A til
behandling. 
 
Regnskabet viser en samlet udgift på kr 257.123.
PU har til budget 2018 bevilget kr. 280.000 til
formålet.
Der er uforbrugte midler kr. 22.877, der videreføres
til 2019.

Sager:
Taarbæk - Udvikling af Taarbæk kirkegård (2018 -
9848)

Bilag:
Regnskab - delområde 1A, Regnskab delområde 1A -
inkl fakturaer

Byggeregnskabet for kirkegårdens delområde 1A
godkendt.
 
Uforbrugte anlægsmidler kr. 22.877 videreføres til
2019 til samme formål. 

9 - Virum - Nye hynder i Virum Kirke

Beslutningspunkt
 

Byggeregnskabet godkendt.
 
Menighedsrådene mindes om, at anlægsarbejder
først må igangsættes når PUs godkendelse



MR har i mail af 26. oktober 2018 fremsendt
regnskab til behandling.
 
Regnskabet viser en samlet udgift på kr 131.250.
Der er i budget 2017 bevilget anlægsmidler kr.
156.250 til projektet. Resultatet af anlægsarbejdet er
ikke-forbrugte midler kr. 25.000.
MR oplyser i mail af 26. oktober 2018, at
MR igangsatte projektet uden godkendelse af
Provstiudvalget, hvilket MR beklager.
 
MR har 14. november 2018 fremsendt begrundelse
for valg af leverandør, udarbejdet budget for
projektet, tilbud fra leverandør samt faktura for
udgiften.
 
 
 
 

Sager:
Nye hynder i Virum Kirke (2018 - 34812)

Bilag:
Afslutning af projekt nye hynder, Afslutning af
projekt nye hynder, Regnskab hynder 2017,
Aktdokument, VS Fra PU til MR Nye hynder i Virum
Kirke (STPR F2 255275), Faktura hynder
20181107103723

foreligger. 

10 - Virum - Messehagel

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 14. november 2018 fremsendt
ansøgning om tilladelse til iværksættelse af
anlægsarbejde.
 
MR har en anlægsbevilling i budget 2019 på kr.
280.000 til anskaffelse af ny lilla messehagel.
 
MR påregner projektstart i begyndelsen af januar
2019.
 
MR opdeler projektet i 3 faser og det endelige
projekt fremsendes til Provstiudvalget til
godkendelse, inden fase 2, Designfasen, opstartes.
 
 

Sager:
Virum - Messehagel (2018 - 37657)

Ansøgning om tilladelse til iværksættelse af
anlægsarbejdet "Messehagel" imødekommet.
 
PU afventer det endelige projekt fremsendt til
godkendelse, inden fase 2, Designfasen, opstartes. 



Bilag:
Ansøgning om gennemførelse af messehagel-
projekt, Messehagel provstiansøgning nov. 2018

11 - Virum - Nyt gasfyr i Virum Kirke

Beslutningssag
 
MR har 10. marts 2018 ansøgt om kr. 270.000 af 5%
midlerne til udskiftning af gasfyr i Virum Kirke.
 
MR har haft projektet i licitation hos 3 udbydere,
hvor kun en ønskede at byde på opgaven. Det er
samme firma, som lavede det oprindelige overslag
på kr. 270.000.
 
Licitationsbuddet lyder på kr. 293.000 inkl. moms og
inkluderer varmeforsyning i kirken i
installationsperioden, hvilket ikke var med i det
oprindelige overslag, da forventningen da var, at
arbejdet kunne udføres i sommeren 2018.
 
1) MR har i mail af 14. november 2018 anmodet om
tilladelse til at godtage tilbud på kr. 293.000 inkl.
moms til udskiftning af gasfyr i Virum Kirke.
 
2) MR ansøger samtidig om yderligere kr. 23.000 i 5%
midlerne til dækning udgiften til varmeforsyning i
kirken i installationsperioden.

Sager:
Virum - Virum Kirke: Udskiftning af gasfyr (2018 -
4121)

Bilag:
Udskiftning af gasfyr i Virum Kirke

1) MRs ansøgning om tilladelse til at godtage tilbud
på kr. 293.000 inkl. moms til udskiftning af gasfyr
samt dækning af varmeforsyning i
 installationsperioden i Virum Kirke imødekommet.
 
2) MR har tidligere ansøgt og fået bevilget kr.
270.000 af 5% midlerne til dækning af udskiftning af
fyr og ansøgningen om yderligere kr. 23.000 til
dækning af udgiften til varmeforsyning i
installationsperioden imødekommes. Den samlede
bevilling af 5% midlerne til udskiftning af fyret udgør
kr. 293.000.
 
 

12 - Virum - Omlægning af stengærde

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 14. november 2018 fremsendt
ansøgning om tilladelse til at iværksætte
anlægsarbejdet "Omlægning af stengærde øst og syd
for kirken".
 
Anlægsarbejdet er budgetteret til i alt kr. 298.521.
Heraf er der på nuværende tidspunkt anvendt kr
48.521 til forarbejder.
 

Med henvisning til mail af 21. november 2018 fra
provsties bygningssagkyndige arkitekt  Henrik Grube
Mikkelsen, har PU følgende bemærkninger:
 
Ansøgningen imødekommes. PU gør MR
opmærksom på, at de skal afsætte 10% af det
godkendte beløb kr. 250.000 til uforudseelige
udgifter.
 
En eventuel overskridelse af budgettet for
udførelsen af dette anlægsarbejde skal finansieres af
MRs frie midler eller driftsmidler.
 



MR har i 2017 fået bevilget kr 180.000 og kr 120.000
er overført fra tidligere år. Den samlede
anlægsbevilling til formålet er således kr 300.000. 
 
I mail af 21. november 2018 har PU's
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
fremsendt følgende bemærkninger:

1. PU skal anmode MR om, at deres forventeligt
uvildige rådgiver, inden igangsætning af arbejdet på
baggrund af de indkomne tilbud, udarbejder en
indstilling med tilhørende budget, hvori der også
afsættes 10% til uforudseelige udgifter.

2. Den anførte overslags pris på 250.000 kr. inkl. moms
for omlægning af 35-40 m stengærder er i den høje
ende. Rådgivers vurdering efterlyses.

3. Der synes at være uoverensstemmelse mellem
notatet af 14. juni og ansøgningen af 13.
november. PU bør anmode MR om, at dette forhold
præciseres i den ønskede indstilling fra rådgiver.

4. Måske vil det være mest formålstjenligt at udskyde
arbejderne til foråret 2019. Samtidig skal det dog
også anbefales, at man allerede nu gennemgår
stengærdet og nedtager løse sten, da risikoen for at
disse falder ned vil være stor, i perioder hvor det
skifter meget mellem frost og tø.

 

Sager:
Virum - Omlægning af stengærde ved Virum Kirke
(2018 - 37673)

Bilag:
Ansøgning om omlægning af stengærde ved Virum
Kirke, Notat Projekt stengærde Virum Kirke, Kopi af
Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder vedr
stengærde VK, SV Til Grube Mikkelsen Virum -
Ansøgning om omlægning af stengærde ved Virum
Kirke (STPR F2 276481)

 

13 - Udviklingspuljen - Ansøgning - Projekt:
Filosofiske saloner

Beslutningspunkt
 
Ansøgning af 13. november 2018 fra Freja Fischer-
Møller, medlem af Kgs Lyngby MR, om kr. 30.000 til
afholdelse af "Filosofiske saloner" i Lyngby.  

Sager:
Udviklingspuljen - Freja Fischer-Møller og Jørgen
Demant - Projekt: Filosofiske saloner (2018 - 37486)

Bilag:
VS Ansøgning til provstiudvalget

Ansøgningen om kr. 30.000 imødekommet. 



14 - Christians - Orgel

Informationspunkt
 
MRs svar på spørgsmål fra stiftets orgelkonsulent. 
 
Helsingør Stift har 20. november 2018 fremsendt
godkendelse af orgelprojekt.

Sager:
Christians - Orgelsag (2018 - 3562)

Bilag:
SV [Sag141230] - [Dok.nr. 2606118) Anmodning om
yderligere oplysninger fra MR vedr. orgel -
Christianskirken, Svar til Stiftet vedr orgel,
Aktdokument, Godkendelse af renovering af orgel i
Christianskirken, Orglet i Christianskirken, Lyngby
16.11.2018

Afventer byggeregnskab. 

15 - Kgs Lyngby - Fugearbejde på Lyngby Kirke

Informationspunkt
 
1) Afventer vurdering fra kirkekonsulenterne att. Per
K. Madsen og den kgl. bygningsinspektør, om
arbejdet skal besigtiges eller kan godkendes på det
foreliggende grundlag.
 
2) Afventer uddybende forklaring fra MR af, hvad
der er sket i sagen, idet byggeregnskabet ikke
forholder sig til et forudgående budget.

Sager:
Kgs. Lyngby - Fugearbejde på kirkens murværk (2018
- 4352)

Bilag:
Aktdokument, Fra Grube Mikkelsen - Notat -
Fugearbejder på Lyngby kirke

 
1) Afventer vurdering fra kirkekonsulenterne att. Per
K. Madsen og den kgl. bygningsinspektør, om
arbejdet skal besigtiges eller kan godkendes på det
foreliggende grundlag.
 
2) Afventer uddybende forklaring fra MR af, hvad der
er sket i sagen, idet byggeregnskabet ikke forholder
sig til et forudgående budget.

16 - Kgs Lyngby - Forundersøgelse af kalkmalerier i
Lyngby Kirke

Informationspunkt
 
Afventer forundersøgelse. 

Afventer forundersøgelse. 

17 - Kgs Lyngby - Nyt orgel Afventer principgodkendelse fra Helsingør Stift. 



Informationspunkt
 
Afventer principgodkendelse fra Helsingør Stift. 

18 - Kgs Lyngby - Kørevej til Lyngby Kirke

Informationspunkt
 
Afventer modtagelse af detaljeprojekt.

Afventer modtagelse af detaljeprojekt. 

19 - Kgs Lyngby - Renovering af gravminder

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

20 - Kgs Lyngby - Renovering af sognegård

Informationspunkt
 
Byggeregnskab vedrørende opstart på
renoveringsprojekt i Sognegården modtaget til
behandling.
 
Der er i budget 2017 bevilget kr. 150.000 til projekt:
"Renovering - opstart".
 
Der er ikke modtaget ansøgning fra MR om tilladelse
til opstart af projektet.
 
 
 
 
 
 

Sager:
Kgs Lyngby - Renoveringsprojekt i sognegården
(2018 - 37962)

Bilag:
byggeregnskab, Byggeregnskabopstart renov
sognrg., Aktdokument, Aktdokument

Afventer modtagelse af fakturaer vedrørende
byggeregnskabet. 

21 - Kgs Lyngby - Stråtag på Stalden

Informationspunkt
 

Afventer byggeregnskab. 



Afventer byggeregnskab.

22 - Kgs Lyngby - Rustenborgvej 5: Skagensstakit

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab. 

23 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

24 - Lundtofte - Nyt naturgasfyr i Lundtofte Kirke

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab. 

25 - Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegården

Informationspunkt
 
Afventer MR.
 
1) Er der tale om to anmeldelser i samme sag eller er
der tale om to forskellige sager?
 
2) Afventer MRs klage til FFS over den langvarige
sagsbehandling, orientering om processen og
resultatet.
 
3) Afventer redegørelse fra Eduard Troelsgaard
Rådgivende Ingeniører A/S om redegørelse for, om
der eventuelt kan være tale om skjulte fejl, som
tidligere entreprenører og/eller rådgivere kan gøres
ansvarlige for. 

Sager:
Lundtofte - Vandindtrængning i Sognegård (2018 -
3433)

Bilag:
Aktdokument, Fra Grube Mikkelsen - Notat -
Lundtofte MR BYG-2018-00010 - Forsikringsafgørelse
vedr. vandindtrængning i Sognegården

 
Afventer MR.
 
1) Er der tale om to anmeldelser i samme sag eller er
der tale om to forskellige sager?
 
2) Afventer MRs klage til FFS over den langvarige
sagsbehandling, orientering om processen og
resultatet.
 
3) Afventer redegørelse fra Eduard Troelsgaard
Rådgivende Ingeniører A/S om redegørelse for, om
der eventuelt kan være tale om skjulte fejl, som
tidligere entreprenører og/eller rådgivere kan gøres
ansvarlige for.



26 - Lundtofte - Istandsættelse af fortov langs
Lundtofte Kirkevej

Informationspunkt
 
Afventer 1)Tidsplan og 2) Landskabsarkitekt Lea
Nørgårds indstilling til tidspunktet for udførelsen af
arbejdet.
 
Disse oplysninger skal MR fremsende til PU inden
igangsættelse af projektet.

Sager:
Lundtofte - Fortov Lundtofte Kirkevej genoprettes
(2018 - 32621)

Bilag:
Aktdokument, Fra Grube Mikkelsen Lundtofte -
Notat - Fortov Lundtofte Kirkevej genoprettes

 
Afventer 1)Tidsplan og 2) Landskabsarkitekt Lea
Nørgårds indstilling til tidspunktet for udførelsen af
arbejdet.
 
Disse oplysninger skal MR fremsende til PU inden
igangsættelse af projektet.

27 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Kælder

Informationspunkt
 
1) Orientering vedrørende montering af Duka-ventil i
kælderen. 
 
2) Spørgsmål og svar vedrørende synsprotokoller og
anlægsopgaver i relation til embedsboligen
Lundtofte Kirkevej 1.

Sager:
Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Kælder:
Skimmelsvamp (2018 - 27433)

Bilag:
SV LK 1, SV Ventilering i kælder på LK 1, Synsprotokol
og anlægsopgaver - Lundtofte Kirkevej 1

 
Taget til efterretning og afventer yderligere
information.

28 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelse

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR. 

29 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Informationspunkt
 
Ansøgning om overførsel af ikke specificeret

 
Ansøgning om overførsel af ikke specificeret
anlægsopsparing på kr. 28.755,65 til anlægsprojektet
"Fortov mod Lundtoftevej og belægning i gården".
 



anlægsopsparing på kr. 28.755,65 til anlægsprojektet
"Fortov mod Lundtoftevej og belægning i gården".
 
Ansøgningen ikke imødekommet. Beslutning om
beløbets anvendelse afventer afklaring af regnskab
2016 og 2017.

Sager:
Beholdningeftersyn 2016 - Kgs Lyngby Provsti (2018 -
3407)

Bilag:
Aktdokument

Ansøgningen ikke imødekommet. Beslutning om
beløbets anvendelse afventer afklaring af regnskab
2016 og 2017.

30 - Lundtofte - Regnskab 2016

Informationspunkt 
 
PU afventer:
 
1) Alle rettelser til regnskab 2016 samt forklaring af
disse i det åbne regnskabsår 2018.
 
2) Redegørelse fra MR om, hvilke rettelser der er tale
om i regnskab 2016.
 
3) Revisors bemærkninger til gennemgangen af
regnskab 2016 (og 2017).
 
 

Sager:
Regnskab 2016 (Kgs Lyngby Provsti) (2018 - 3328)

Bilag:
Aktdokument

 
PU afventer:
 
1) Alle rettelser til regnskab 2016 samt forklaring af
disse i det åbne regnskabsår 2018.
 
2) Redegørelse fra MR om, hvilke rettelser der er tale
om i regnskab 2016.
 
3) Revisors bemærkninger til gennemgangen af
regnskab 2016 (og 2017).

31 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2017

Informationspunkt
 
PU afventer svar på 4 specifikke spørgsmål i relation
til PricewaterhouseCoopers kommentar til
beholdningseftersynet 16. oktober 2017.
Spørgsmålene er fremsendt af PU til MR i mail af 26.
juni 2018.

Sager:
Beholdningseftersyn 2017 - Kgs Lyngby Provsti (2018
- 2610)
Regnskab 2017 - Kgs. Lyngby Provsti (2018 - 3414)

 
PU afventer svar på 4 specifikke spørgsmål i relation
til PricewaterhouseCoopers kommentar til
beholdningseftersynet 16. oktober 2017.
Spørgsmålene er fremsendt af PU til MR i mail af 26.
juni 2018.



Bilag:
Aktdokument, SV Lundtofte Sogn - Regnskab 2017

32 - Lundtofte - Regnskab 2017

Informationspunkt
 
Afventer MRs fremsendelse af svaret fra revisors
gennemgang af regnskab 2017.

Sager:
Regnskab 2017 - Kgs. Lyngby Provsti (2018 - 3414)

Bilag:
Aktdokument, VS Anlægsmidler i Lundtofte, Styring
af anlægsmidler 2017 - Lundtofte{PwC-W8X1png},
VS Anlægsmidler i Lundtofte, Lundtofte - Regnskab
2017, Lundtofte Sogn - Regnskab 2017

 
Afventer MRs fremsendelse af svaret fra revisors
gennemgang af regnskab 2017.
 
Forslag fra revisor om møde mellem MR, PU og
revisor vedrørende regnskab 2017 imødekommes.
Provsten bemyndiges til at aftale møde, med en
specifik og detaljeret dagsorden samt med oplysning
fra revisor om, hvem de ønsker skal deltage i mødet.
 
 

33 - Taarbæk - Nyt sognehus

Informationspunkt
 
Afventer MR

Afventer MR. 

34 - Virum - Tværvej 101 - Skur

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

Afventer byggeregnskab. 

35 - Aftale med PricewaterhouseCooper

Informationspunkt
 
Afventer Stiftet, der afventer møde i
udbudsgruppen.

 
Afventer Stiftet, der afventer møde i
udbudsgruppen.

36 - Kvartalsrapporter 2018 - 2. + 3. kvt. 2018

Informationspunkt
 
Christians - 3. kvt. 2018
 
Kgs. Lyngby - 3. kvt. 2018
 
Sorgenfri - 3. kvt. 2018

Taget til efterretning. 



 
Taarbæk - 3. kvt. 2018
 
Virum - 3. kvt. 2018

Sager:
Kgs. Lyngby Provsti - Kvartalsrapporter 2018 (2018 -
4779)

Bilag:
referatkvartalerapport, DOC010, Kvartalsrapport - 3.
kvt. - Taarbæk Menighedsråd, Kvartalsrapport 2018 -
3 kvt med underskrifter, Kvartalsrapport 7121,
20181108105410, Christianskirken - Kvartalsrapport
for 3. kvartal 2018, Kvartalsrapport 3, 2018,
Kommentarer til kvartalsrapport 3 2018

37 - Referater fra offentlige MR møder

Informationspunkt
 
Christians - Referat fra MR møde 8. november 2018
 
Kgs Lyngby - Referat fra MR møde 23. oktober 2018
 
Lundtofte - Referat fra MR møde 25. oktober 2018 
 
Sorgenfri - Referat fra MR møde 16. august 2018
 
Taarbæk - Referat fra MR møde 10. oktober 2018 og
referat fra MR møde den 5. november 2018.
 
Virum - Referat fra MR møde 7. november 2018

Sager:
Kgs. Lyngby Provsti - Referater fra offentlige MR
møder 2018 (2018 - 2619)

Bilag:
VS Referat fra MR møde 25.10.18, referat MR møde
25.10.18, Beslutningsprotokol,
referatkvartalerapport, DOC010, Referat 7121,
Referat af menighedsrådsmøde 071118.docx

Taget til efterretning. 

38 - Portræt af biskoppen

Informationspunkt
 
Foto af bispeportrættet.

Sager:

Taget til efterretning. 



Bispeportræt - Kgs Lyngby Provsti (2018 - 32115)

Bilag:
Aktdokument, Brev til provstiudvalgene med foto,
Lise-Lotte Rebel Maleri

39 - Momsregler og kirkegårde

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stift.

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

Bilag:
Aktdokument

Afventer Helsingør Stift. 

40 - Eventuelt

 

Vibeke Lentz beder om at dagsordenen så vidt muligt
fremsendes 7 dage inden mødet.
 
Forretningsordenen sættes på dagsordenen til næste
mødevedrørende omfanget af eventuel inhabilitet.


