Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 21. august 2019 - d. 21-08-2019 kl. 19:00 til 21:30
Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Uni Nielsen, Julie Finne Bjorklund Rebel, Eigil Lundholm
Saxe, Beate Alice Andreassen
Afbud: Ulla Willaing Jeppesen, Annette Lütgendorff Brorson, Hans-Christian Jørgensen
Mødet slut kl. 21.30.
Næste møde 2. oktober 2019, 20.30-22.00 efter Budgetsamråd samme dato 19.00-20.30.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Ordvalget "ses ikke" blev diskuteret og PU besluttede
at ordvalget kan anvendes fremover, da det er et
præcist ordvalg.

Beslutningspunkt
På baggrund af kritik fremført på mødet 19. juni
2019 ønsker provsten en klar beslutning om
anvendelse af ordvalget "ses ikke" og
detaljeringsgraden i sagsfremstillingen i
dagsordenen til provstiudvalgsmøderne.

Detaljeringsgraden i sagsfremstillingen fastholdes
idet der konstateres tilfredshed med den nuværende
detaljeringsgrad.

2 - Postlisten

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

3 - PUK økonomi
Beslutningspunkt

Ad 1 - 4) Taget til efterretning.

Indestående i banker:
Drift: Kr. 114.130
1. Præsternes studietur til Manchester 29 5%: Kr. 2.426.010
september - 4 oktober 2019
Udviklingspuljen: Kr. 883.140
gennemføres ikke pga for få
deltagere. I budget 2016-18 er der
blevet hensat i alt kr 200.000 til
studieturen.
2. Provstisekretær Beate Andreassen
deltager i provstisekretærernes
årsmøde 2-4 oktober 2019.
3. Budget 2019 er godkendt på ordinært
PU-møde 22. august 2018. Ved en fejl

er indlæsning ikke sket.
4. Budget 2020: For Provstiudvalgets
kasse (PUK) er der udarbejdet et
budgetbidrag på i alt kr 2.368.538 med
kr 181.000 til Stiftsbidrag, kr 650.000 til
Skoletjenesten, kr 425.000 til
Suppekøkken, kr 270.000 til
Udviklingspuljen og kr 785.000 til
kontorhold samt kr 58.000 til øvrige
formål.

4 - Kgs Lyngby - Renovering af Sognegårdens have

Byggeregnskabet godkendt.

Beslutningspunkt

Underskuddet på kr. 6.857,50 finansieres af
kirkekassens frie midler.

Menighedsrådet har i mail af 5. juni 2019 fremsendt
byggeregnskab til behandling.
PU har i budget 2016 bevilget kr. 75.000 til
renovering af Sognegårdens have.
Den samlede udgift er kr. 81.857,00.
Menighedsrådet oplyser, at merforbruget i forhold
til bevilling kr. 6.857,50 finansieres af
Menighedsrådets frie midler.

Sager:
Renovering af Sognegårdens have (ESDH sags nr.
938) - Kgs Lyngby (2019 - 19548)
Bilag:
Aktdokument, Byggeregnskab - renovering af hegn i
sognegårdens have

5 - Budget 2020
Beslutningspunkt
PU har i mail til Menighedsrådene den 3. juli 2019
bedt om, at Menighedsrådet gennemgik det indlæste

Budgetbidragene fra MR blev gennemgået. Den
generelle økonomiske situation i provstiet i
indeværende år 2019 samt den forventede situation
for 2020 blev drøftet.

budgetbidrag og foretog evt rettelser indenfor 6
specifikke punkter:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag kendes
ikke på nuværende tidspunkt, da udmeldelsen af
dette er forsinket på grund af folketingsvalg.

1) Driftsudgiften: Budgetbidragets driftsbeløb skal
svare til budgetudmeldingen. Ønsker om yderligere
driftsmidler anføres i Bilag 5.
2) Forsikringsudgift: Beløbet anføres som ønske i
Bilag 5.
3) Feriepenge: Budget 2020 skal ikke indeholde

På grund af den forsinkede udmelding af det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag har PU
besluttet at udskyde det planlagte Budgetsamråd og
PU-møde den 4. september 2019. Budgetsamråd og
PU møde bliver i stedet afholdt den 2. oktober

udgift til feriepengeforpligtelse, da Kirkeministeriet
primo juni 2019 har oplyst, at eventuel indbetaling til
den nye feriefond tidligst vil kunne ske i 2021.
4) Bilag 3, ”Oversigt over anlægsudgift,
ligningsbeløb, lån samt opsparing”: Udfyldes for
hvert enkelt anlægsarbejde.
5) Bilag 5, ”Ønsker om merudgifter i forhold til
foreløbig driftsramme for 2020”: "Begrundelse for
merudgiftsønsket (drift)” udfyldes.
6) Bilag 6, ”Ønsker om nye anlægsbevillinger eller
opsparing til anlæg”: Udfyldes for hvert enkelt
anlægsarbejde. ”Begrundelse for merudgiftsønsket
(anlæg)” udfyldes.

2019. Budgetsamrådet afholdes 19.00-20.30 og PU
mødet afholdes 20.30-22.00.

Menighedsrådene blev anmodet om at fremsende det
ajourførte budgetmateriele senest 12. juli 2019 og blev
opfordret til at kontakte provstikontoret med evt
spørgsmål eller bemærkninger.

Oplægget lyder på et samlet driftsbudget (inklusive
ønsker iht de modtagne ajourførte budgetbidrag) i
provstiet på kr. 39.222.111. Hertil skal lægges
andelen af landskirkeskatten samt eventuelt beløb
på mellemregningskontoen med Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Dagsorden for Budgetsamrådet vil blive udsendt.
Udmelding af budgetrammerne for budget 2020 er i
henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet ændret fra
15. september 2019 til 8. oktober 2019.
Udmeldingen vil ske i Økonomisystemet.
Et foreløbigt oplæg til Budgetsamrådet blev
gennemgået.

Til budgetarbejdet har PU fået tilsendt ajourførte
budgetbidrag i henhold til ovenstående fra Christians, Kgs
Lyngby, Sorgenfri, Taarbæk og Virum Menighedsråd.
De samlede anlægsønsker, iht de modtagne
PU har ikke modtaget ajourført materiale fra Lundtofte
Menighedsråd, ligesom der heller ikke har været nogen ajourførte budgetbidrag, udgør kr. 8.524.000.
skriftlig eller telefonisk henvendelse fra Lundtofte
Menighedsråd i den anledning.

Lundtofte Menighedsråd har indlæst budgetbidrag
2020 den 3.6.19:
ad 1) Driftsudgift på kr 10.136.220 med et samlet
merbudget på kr 783.870, der svarer til 8,38% i forhold til
PU's driftsudmelding på kr 9.352.350.
ad 2) Forsikringsudgift er ikke oplyst i bilag 5. Beløbet kr
182.069 er medtaget i budgettet.
ad 3) Feriepenge ser ud til at være indeholdt i MR's
driftsbudget 2020, idet beløbet kr 620.000 til
hensættelse af feriepenge nævnes i MR's kommentarer.
ad 4) Bilag 3 ser ikke ud til at være udfyldt, idet såvel
oversigt som specifikation af anlægsprojekter alene
rummer tallet "0".
ad 5) Bilag 5 ser ikke ud til at være udfyldt, idet bilaget
alene rummer tallet "0".
ad 6) Bilag 6 ser ikke ud til at være udfyldt, idet bilaget
alene rummer tallet "0".

Det samlede driftsbudget for alle 6 Menighedsråd i
henhold til PU's udmelding pr 15. april 2019 er kr
36.873.213.
De samlede driftsønsker om merudgifter i henhold til
de modtagne ajourførte budgetbidrag (dvs uden
feriepenge) er kr 1.289.230.
De samlede anlægsønsker i henhold til de modtagne
ajourførte budgetbidrag er kr 2.210.500.
Budgetbidrag for PUK (se nedenfor) er kr 2.368.538.
Landskirkeskatten for 2019 var kr 15.367.251,
men tallet for 2020 kendes pt ikke.
Kommunens udskrivningsgrundlag for 2019 var kr

10,3 mia, men tallet for 2020 kendes pt ikke, ligesom
tallet for mellemregningskontoen heller ikke er
oplyst pt.
For Provstiudvalgets kasse (PUK) er der udarbejdet
et budgetbidrag på i alt kr 2.368.538 med kr 181.000
til Stiftsbidrag, kr 650.000 til Skoletjenesten, kr
425.000 til Suppekøkken, kr 270.000 til
Udviklingspuljen og kr 785.000 til kontorhold samt kr
58.000 til øvrige formål.
Synsrapporter fra MR vedlægges som bilag.
Landsforeningen for Menighedsråd oplyste i en
information, som er lagt på DAP'en 7. juli 2019, at
Kirkeministeriet på et møde 5. juli 2019 havde
meddelt, at den ordinære tidsfrist for provstiets
endelige udmelding af driftsrammer og
anlægsbevilling forventedes rykket, da
folketingsvalget 5. juni 2019 havde medført
forsinkelse af regeringens udmelding af det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag til
kommunerne og dermed også til folkekirken. Der var
endnu ikke fastsat en ny frist.
Bemærk, at Kirkeministeriet på DAP'en den 14.
august bl.a. meddelte, at "Frister for udmelding af
rammer til menighedsråd og fastsættelse af ramme
til provstiudvalget forventes ... flyttet til 8. oktober
2019 vedrørende budget 2020.
Provstiudvalgene må imidlertid forberede sig på at
foretage hurtig behandling af rammefastsættelsen,
når det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er
udmeldt. Ifølge Social- og Indenrigsministeriet og
Finansministeriets forventede tidsplan udmeldes det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag ultimo
september 2019. Provstiudvalget må derfor
forvente at skulle holde et møde om rammernes
fastsættelse i perioden 1. oktober til 8. oktober
2019.
På grund af den meget stramme tidsplan bør det
overvejes, om der tillige skal afholdes et
budgetsamråd i samme periode, eller om
budgetsamrådet skal afholdes inden det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag foreligger."
Der er endnu ikke fastsat en ny endelig frist.
Sager:
Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)
Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)
Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)
Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)
Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)
Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)

Syn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 7960)
Budget 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2018 - 37253)
Bilag:
Aktdokument, Synsudskrift for Christianskirken 2510-2018, Synsudskrift for præstegården Chr X Alle
118, Synsudskrift for præstegården Lyngby
Rosenvænge 5, Aktdokument, DOC036,
Aktdokument, Synsudskrift LH61 2019, Synsudskrift
LK1 2019, Synsudskrift SK44 2019, Picture (Device
Independent Bitmap), Aktdokument,
Bygningsoversigtsskema 2019 - opdateret 26-022019, Synsprotokol 19-02-2019, Aktdokument,
synsforretning Geels kirkesal, Synsforretning
Lundtofte kirke. Længen, Synsforretning Lundtofte
kirke, Synsforretning Lundtofte kirkegård,
Synsforretning Lundtofte sognegård, Picture (Device
Independent Bitmap), Aktdokument, Synsprotokol
kirke 2019, Synsprotokol præstegård 2019,
Aktdokument, Synsudskrift for Virum Sogn 2019
Kirke og Sognegård (2), Synsudskrift for Virum Sogn
2019 Præstebolig Kirsebærbakken docx (2),
Synsudskrift for Virum Sogn 2019 Præstebolig
Tværvej docx (2), Aktdokument, Forsinket udmelding
af udskrivningsgrundlag forlænger budgetprocessen
for 2020

6 - Christians - Orgel

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

7 - Christians - Omfangsdræn Chr. X's Alle 118

Afventer MRs oplysning om, hvilket arbejde
overskuddet på projektet ønskes anvendt til.

Informationspunkt
Afventer MRs oplysning om, hvilket arbejde
overskuddet på projektet ønskes anvendt til.

8 - Kgs Lyngby - Orgel

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

9 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

10 - Kgs Lyngby - To tårnure på Lyngby Kirke
Informationspunkt
MR har i mail af 3. maj 2019 fremsendt
anlægsprojekt vedrørende 2 tårnure på Lyngby Kirke.
PU har i budget 2019 bevilget kr 155.000 til
projektet. Det samlede budget for projektet er kr
78.030.
På PU-møde 19. juni 2019 har PU godkendt projektet
og fremsendt det til Helsingør Stiftsøvrighed.
Helsingør Stiftsøvrighed har godkendt projektet i
brev af 22. juli 2019.
Helsingør Stiftsøvrighed oplyser, at
1. Det er en betingelse for godkendelsen,
at der tilstræbes størst mulig
genanvendelse af originale materialer,
og at Nationalmuseets konservatorer
konsulteres om arbejdets udførelse.
2. Hvis det mod forventning viser sig, at
urskiverne ikke kan sættes i stand, vil
en fornyelse af disse kræve en ny og
specifikt begrundet ansøgning.
3. Idet selve urværket fungerer, gælder
den aktuelle opgave først og fremmest
den malermæssige behandling
af urskiverne.
4. Når urskiverne er taget ned, bør
beslutningerne omkring deres
malermæssige behandling derfor
træffes i samråd med en faguddannet,
metalkyndig konservator.
5. Efterfølgende bør der udarbejdes en
rapport om arbejdet, så de
konklusioner, der er blevet lagt til
grund for dets udførelse, kan bruges til
at lette fremtidige istandsættelser af
skiverne. En kopi af denne rapport
indsendes til opbevaring i
Nationalmuseets offentligt tilgængelige
Antikvarisk-Topografiske Arkiv via
sekretariatet for Nationalmuseets
kirkekonsulentfunktion.
Sager:

Afventer byggeregnskab.

Kgs Lyngby - To tårnure på Lyngby Kirke (2019 19416)
Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af renovering af
urskiver, 2019.07.04_KS_B_Lyngby_restaurering 2
tårnure_jf, Lyngby.restaurering af tårnurskiver

11 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken
Informationspunkt
PU har på PU-mødet 1. maj 2019 godkendt projektet
og på PU-mødet 19. juni 2019 godkendt
finansieringen og fremsendt det til Helsingør
Stiftsøvrighed.
Helsingør Stiftsøvrighed har godkendt projektet i
brev af 17. juli 2019.
Helsingør Stiftsøvrighed oplyser, at
"det er en betingelse for godkendelsen, at
konsulenternes udtalelser iagttages, herunder
særligt at:
belægningen på prøvefelt 2 anvendes.
at den nye stibelægning udføres i
en bredde af 110 cm, således at mest
muligt af den gamle belægning kan
bibeholdes.
hvad selve anlæggelsen af den nye
belægning, vil det være nødvendigt, at
Nationalmuseet i form af en arkæolog
er med, når arbejdet sker. Dette
skyldes muligheden for at træffe på
ældre afgrænsninger af kirkegården,
fundament, grave m.v. En aftale herom
bedes truffet tidligst muligt.
inden igangsættelsen af arbejdet,
afklares det med landskabsarkitekt og
menighedsråd, hvor håndlistens
bæringer skal placeres og om
rørprofilet kan bukkes i adgangsvejens
forløb og om håndlisten er
gennemgående eller sektionsdelt og at
den færdige håndliste får farven
grafitalgrå i lighed med den
overvejende del af de øvrige
metalgenstande på kirkegården."
Sager:
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)

Afventer byggeregnskab.

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse, Lyngby Kirke,
adgangsvej, Lyngby, Image

12 - Kgs Lyngby - Reparation af tagsten samt
reparation af klokke

Afventer nærmere fra MR vedrørende reparation af
klokke.

Informationspunkt
Afventer nærmere fra MR vedr. reparation af
klokke.
Sager:
Reparation af tagsten på kirketaget samt reparation
af klokke - Kgs Lyngby (2019 - 23700)
Reparation af tagsten på kirketaget samt reparation
af klokke - Kgs Lyngby (2019 - 23700)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

13 - Lundtofte - Henvendelse fra Lundtofte MR med Sagen er udsat til behandling på ekstraordinært PUanmodning om at PU tager kontakt til Stiftet
møde, hvor der kun behandles punkter fra Lundtofte
MR.
Informationspunkt
Sagen er udsat til behandling på ekstraordinært PUmøde, hvor der kun behandles punkter fra Lundtofte
MR.

14 - Lundtofte - Klage
Informationspunkt
I henhold til mail fra Helsingør Stift af 4. juli 2019 er
sagen overdraget til behandling i Københavns Stift
grundet Helsingør Stiftsøvrigheds og biskop LiseLotte Rebels inhabilitet.
Sagen er udsat til behandling på ekstraordinært PUmøde, hvor der kun behandles punkter fra Lundtofte
MR.
Dato for det ekstraordinære PU-møde fastsættes,
når der foreligger svar fra Stiftet på skrivelse fra PUformand.
Sager:
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)

Sagen er udsat til behandling på ekstraordinært PUmøde, hvor der kun behandles punkter fra Lundtofte
MR.

Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Bilag:
Aktdokument, Høring af provst og PU, Aktdokument,
Aktdokument, Aktdokument

15 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

16 - Lundtofte - Opretning af fortov langs Lundtofte Afventer MR.
Kirkevej
Informationspunkt
Afventer MR.

17 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelser Afventer MR.
Informationspunkt
Afventer MR.

18 - Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

19 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

20 - Lundtofte - Regnskab 2016

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

21 - Lundtofte - Regnskab 2017

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

22 - Lundtofte - Regnskab 2018

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

23 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

24 - Taarbæk - Skovkirkegård

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

25 - Taarbæk - Sognehus

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

26 - Virum - Renovering af Store Krypt

Sagen forventes taget med på konsulentrunden den
10. september 2019.

Informationspunkt
Mail fra Helsingør Stift af 26. juni 2019, med
oplysning om, at sagen forventes taget med på
konsulentrunden den 10. september 2019.
Sager:
Virum - Renovering af store krypt (2019 - 19346)
Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 490439: Fra Virum MR Ansøgning til næste PU den 15. juni 2019 Renovering af store krypt

27 - Virum - Ny messehagel og stola

Afventer regnskab.

Informationspunkt
Afventer regnskab.

28 - Virum - Etablering af omkædningsrum i Virum

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

29 - Virum - Omlægning af stengærde ved Virum
Kirke

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt
Afventer MR.

30 - Kvartalsrapporter - 1. kvt. 2019

Taget til efterretning.

Informationspunkt
Kvartalsrapport modtaget fra:
Lundtofte
Virum
Sager:
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 19351)
Kvartalsrapporter 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2019 19351)
Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 1, Aktdokument,
Kvartalsrapport 2019.1

31 - Referater fra MR offentlige møder
Informationspunkt
Kgs Lyngby - Referat fra MR møde 4. juni 2019
Lundtofte - Referat fra MR-møde 20. juni 2019
Taarbæk - Referat fra MR-møde 13. juni 2019
Virum - Referat fra MR-møde 12. juni 2019

Sager:
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019

Taget til efterretning.

(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Bilag:
Aktdokument, Referat af menighedsrådsmøde
120619.doc, Aktdokument, 2019-06-13 Referat
godkendelse budget, Aktdokument, DOC049,
Aktdokument, referat af MR 20.06.19, Picture
(Device Independent Bitmap)

32 - Aftale med PrivewaterhouseCooper

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

33 - Momsregler og kirkegårde

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

34 - Provstiudvalgskonference 9. november 2019

Nærmere oplysninger om program og tilmelding
kommer i september 2019.

Informationspunkt
Invitation fra Landsforeningen af Menighedsråd til
provstiudvalgskonference den 9. november 2019.
Sager:
Landsforeningen af menighedsråd:
Provstiudvalgskonference 9. november 2019 (2019 22580)
Bilag:
Aktdokument

35 - Eventuelt
Informationspunkt

Brev modtaget med forslag om gratis begravelser i
Kgs Lyngby Provsti. Sagen undersøges nærmere og
tages op på en af de kommende PU-møder.
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Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Vibeke Susanne Lentz

Uni Nielsen

Julie Finne Bjorklund Rebel (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Andreassen
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