Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

ERSTATNINGsdagsorden for PU møde 29. januar 2020 - For forklaring: Se
nedenfor. - d. 29-01-2020 kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Willaing Jeppesen, Uni
Nielsen, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice Andreassen
Afbud: Annette Lütgendorff Brorson, Julie Finne Bjorklund Rebel
Mødet slut kl. 17.30.
Næste møde 25. marts 2020. Sager til behandling på dette møde skal fremsendes senest 10. marts 2020.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

I forbindelse med godkendelse af dagsorden
behandles anmodning fra Annette Broroson,
fremsendt i mail af 27. januar 2020, om udtræden af
Provstiudvalget.

Beslutningspunkt

Dagsordenen herefter godkendt.
Med henvisning til, at mødetidspunktet er flyttet
tilbage til 15.00-17-30 (da det har givet anledning til
problemer for flere PU-medlemmer) anmoder
Annette Brorson om at udtræde af PU.
PU imødekommer Annette Brorsons ansøgning om
udtrædelse af PU.
Lundtofte Sogns Menighedsråd meddelte i
december 2018, at John Bagger-Petersen var
sygemeldt fra sin post i PU.
PU anmoder om svar fra John Bagger-Petersen,
senest den 14. februar 2020, om hvorvidt:
1. han fortsat er sygemeldt
2. om han ønsker at genoptage sin post i
PU
3. om han ønsker at udtræde af PU.
2 - Lundtofte - Klage
Beslutningspunkt

PU har modtaget svar fra Københavns Stift dags
dato (29. januar 2020) kl. 14.39 på formandens
spørgsmål fremsendt i mail af 6. juni 2019 til
Helsingør Stift.

Mail af 20. december 2019 modtaget fra
Københavns Stift. De oplyser, at det er deres
PU beslutter, at der rettes henvendelse til
opfattelse, at PU og provsten kan afgive den i mail af Københavns Stift med anerkendelse af modtagelsen

10. oktober 2019 udbedte udtalelse på baggrund af
klagen fra Lundtofte af 6. april 2019.

af mailen af dags dato.

PU indkalder til særskilt møde til behandling af
PU formand Lars Heilesen (LH) oplyser i mail af 23. Lundtoftes klage.
december 2019, at indholdet af den fremsendte mail
vil blive behandlet på PUs møde 29. januar 2020 og
anmoder om en fyldestgørende besvarelse af mail af
30. oktober 2019. I denne mail henviser LH til mail af
6. juni 2019, hvor der blandt andet spørges til
omfanget af den stillingtagen til klagen, der blev
efterspurgt af Helsingør Stift.
PU's formand har i sin mail af 6. juni 2019 efterlyst
1. hvilket omfang den udbedte udtalelse
skal have?
2. hvilke af klagens enkelte punkter vil
eventuelt blive afvist af
Stiftsøvrigheden med henvisning til
PU's endelige indstilling?
PU's formand har bedt om en oversigt over
Lundtofte MR's åbne sager i relation til PU. Den viser
16 sager, som vedrører:
Kirke og kirkesal: 4 stk
Embedsboliger: 3 stk
MR's budget, regnskab og
beholdningseftersyn: 6 stk
Provstiudvalget: 1 stk
Menighedsrådet: 2 stk
Sager:
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Bilag:
Svarskrivelse til Københavns Stift, VS til Lars Heilesen
(STPR F2 741328), Aktdokument, 200124 Lundtofte
åbne sager, Aktdokument, 200124 Lundtofte
Oversigt over uafsluttede sager og status på disse
21Januar2020

3 - Meddelelse om udtræden af Provstiudvalget

PU konstaterer, at Julie Rebel er udtrådt af PU.

Beslutningspunkt

PU fremsender anmodning til Kirkeministeriet, via
biskoppen, om at udskrive udfyldningsvalg, da der
ikke er valgt en stedfortræder for Julie rebel.

Sognepræst Julie Rebel har i mail af 18. november
2019 meddelt, at hun trækker sig fra sin post som
gejstligt medlem af Kgs Lyngby Provstiudvalg med
udgangen af november 2019.

Kirkeministeriet er kontaktet for bestemmelserne for
en sådan udtræden. Kirkeministeriet oplyser, at der
ikke er bestemmelser i lovgivningen om udtræden af
PU, da alle er valgt for funktionsperioden.
Kirkeministeriet oplyser, at et medlems meddelelse
om, at vedkommende er udtrådt, af PU i praksis
håndteres som følger:
1. PU-medlemmet er medlem, indtil PU
har behandlet sagen/indtil eventuelt
nyvalg har fundet sted.
2. PU kan efterspørge årsagen til
medlemmets udtræden.
3. PU fører til referat, at PU konstaterer at
medlemmet er udtrådt. Eventuel med
begrundelse.
4. PU kan fremsende anmodning til KM
via biskoppen om at udskrive
udfyldningsvalg, når der ikke er valgt
stedfortræder for den pågældende.
Sager:
Provstiudvalget 2017-2021 - Kgs Lyngby Provsti (2018
- 10098)
Bilag:
VS Gejstligt medlem ønsker at udtræde af PU

4 - Postlisten

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

5 - PUK Økonomi
Beslutningspunkt

1) Regnskab 2018 med bundteksten "Kongens
Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,
Regnskab2018, Afleveret d. 23-01-2020-9:29"
behandles på næste ordinære PU-møde.

1) Regnskab 2018 til behandling
2) Indestående bank:
Regnskab med bundteksten xxxx. xcxxxxxx.xxxxxxx til Drift: Kr. 165.322
behandling.
5% midler: Kr. 2.553.773
Udviklingspuljen: Kr. 1.008.135
2) Indestående på bankkonti
3) Bilag til regnskabsinstruks godkendt og
3) Bilag til regnskabsinstruks til behandling. Ny
underskrevet.
regnskabsinstruks er udarbejdet som følge af
ændring af bankforbindelser samt ændring af
godkendelsesprocedure ved betalinger i netbank, så
der nu kræves to godkendelser ved alle betalinger.
Sager:
Provstiudvalget 2017-2021 - Kgs Lyngby Provsti (2018
- 10098)

Bilag:
Aktdokument, Bilag til regnskabsinstruks for PU Bilag
til PU møde 29. januar

6 - Regnskab 2018
Beslutningspunkt
Bemærkninger til revisionsprotokollat for regnskab
2018 er modtaget fra Christians, Lundtofte og
Taarbæk.

PU er åbne overfor anmodningen om et møde med
Lundtofte MR, som MR har bedt om i mail af 15.
december 2019.
PU konstaterer at MR ikke har svaret på revisors
bemærkning, pkt. 24.

PU beder MR fremsende følgende, inden mødet kan
De øvrige sognes bemærkninger blev behandlet på aftales:
PU mødet 27. november 2019.
Forslag til dagsorden for mødeet,
hvoraf det tydeligt fremgår hvad MR
Lundtofte:
ønsker at drøfte. Der gøres
Revisors bemærkninger pkt. 19 og 20 omhandler
opmærksom på, at der ikke kan ske
anlægsskema og anlægsaktiviteter.
faktuel sagsbehandling på mødet.
Pkt. 19) "I forbindelse med vores revision har vi
Oplysning om hvilke medlemmer af
konstateret, at Sognet i anlægsskemaet fortsat har
Lundtofte MR, der deltager i mødet.
medtaget de af provstiet bevilgede men ikke
Oplysninger om, hvad MR har gjort
udbetalte anlægsmidler for 2017 på i alt kr.
vedrørende regnskab 2018 og bilaget
2.131.250 fra Provstiet. Vi skal anbefale at der i
SA 2018. Har revisor været inddraget i
dialog med Provstiet sker en afklaring heraf".
sagen og i bekræftende fald skal
PU bevilgede beløbet i B2017 til
revisors skriftlige bemærkninger
anlægsarbejder, men der skete ingen
fremsendes sammen med
udbetaling af beløbet, da de
dagsordensforslaget. Dvs.
pågældende anlægsarbejder skulle
bemærkninger der er fremkommet
finansieres af sognets indestående
efterfølgende og ikke fremgår af
præsteembedskapitaler.
revisionsprotokollatet.
MRs bemærkninger fremsendt som
MRs bemærkninger til revisors
bilag til mail af 2. december 2019:
bemærkninger i revisionsprotokollatet
"Menighedsrådet tager initiativ til
vedrørende regnskab 2018, hvad angår
dialog med provstiet"
punkterne 15, 19, 20 og 24.
MR har medtaget de af
Pkt. 20) "Af ark til styring af anlægsaktiviteter
PU bevilgede, men ikke
fremgår der negative projekt saldi, som samlet giver
udbetalte anlægsmidler
en negativ saldo på kr. 2.254.344. Vi har ikke set
for 2017 på i alt kr.
dokumentation på, at provstiet vil udbetale
2.131.250 i
tillægsbevillinger, hvorfor der er risiko for at den
anlægsskemaet.
negative saldo vil skulle overføres til de frie midler,
Den negative saldo på kr.
hvilket vil medføre at de frie midler bliver væsentligt
2.254.344 der fremgår af
negative".
ark til styring af
MRs bemærkninger fremsendt som
anlægsaktiviteter
bilag til mail af 2. december 2019: "Må
Hvad ønsker MR at opnå med dette
afklares i dialog med provstiet".
møde?
Mødetidspunkt aftales efterfølgende.
15. december 2019 har MR i mail til provsten bedt
om et møde "med henblik på at få afsluttet SA2018
og få foretaget de nødvendige korrektioner over
regnskab 2019."

9. januar 2020 har provsten meddelt MR, at
henvendelsen af 15. december 2019 behandles på
PU-mødet 29. januar 2020.

Sager:
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)
Bilag:
SV Fra Kgs Lyngby Provsti - Taarbæk
Menighedsrådets kommentarer til bemærkningerne
i revisionsprotokollatet (STPR F2 711760), Intet
emne, Revisonsprotokollat regnskab 2018
kommentarer 28112019, MR bemærkninger til
Revisonsprotokollat for Regnskab 2018, SV Fra Kgs
Lyngby Provsti - Sorgenfri - Menighedsrådets
behandling af revisionsprotokollatet (STPR F2
711755), SV Møde om Lundtofte MR, SA2018

7 - Budget 2020
Beslutningspunkt
Sorgenfri: Uoverensstemmelsen i MRs endelige
budget 2020 mellem de frie midler i regnskab 2018
og de frie midler i budget 2020 skyldes en fejl. De frie
midler blev brugt i regnskabsår 2018 og de frie
midler skulle være anført som 0 i regnskab 2018.
Fejlen blev overført til budget 2020, hvor de frie
midler også skulle være 0.
Taarbæk: Uoverensstemmelsen mellem de
videreførte midler til ikke afsluttede anlægsarbejder
mellem budget 2020 og regnskab 2018 skyldes en
tastefejl. Fejlen er rettet.
Sager:
Budget 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2018 - 37253)
Budget 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2018 - 37253)
Bilag:
SV Fra Kgs Lyngby Provsti - Sorgenfri
Menighedsrådets behandling af det endelige budget
og spørgsmål om de frie midler (STPR F2 711761), SV
Fra Kgs Lyngby Provsti - Taarbæk - Menighedsrådets
behandling af det endelige budget 2020 og
spørgsmål om videreførte midler til ikke udførte
anlægsarbejder (STPR F2 711763), Videreførte

Taget til efterretning.

anlægsmidler 2016+2017+2018

8 - Kgs Lyngby - Revner i Lyngby Kirkes murværk
Beslutningspunkt

PU konstaterer, at MR på sit møde den 22. januar
2020 har vedtaget at bevilge kr. 25.000 af kirkens frie
midler til igangsættelse af forundersøgelsen.

8. januar 2020 ansøger MR i brev af 7. januar 2020 Sagen har været forelagt provstiets
om kr. 25.000 af 5%-midlerne til en forundersøgelse bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
af konstaterede revner på Lyngby Kirke.
Mikkelsen, som anbefaler en ingeniørmæssig
vurdering af de forskellige revnedannelser og
MR oplyser i brevet, efter forudgående
henviser til de vurderinger, der er foretaget i
telefonsamtale 7. januar 2020 med provsten, at der forbindelse med renoveringen af Lyngby Kirke i
er observeret revner flere steder i Lyngby Kirke,
2011-2012. Han nævner specifikt vurderingerne i
blandt andet i kirkens østmur og i kirkens hvælv.
forbindelse med genåbning af vindue i østgavlen,
Revnerne er observeret hen over sommer og efterår hvor nogle murankre skulle ændres. MR bedes sørge
2019.
for, at disse vurderinger bliver inddraget i
Nationalmuseets inspektør Per Kristian Madsen har forundersøgelsen, der fremsendes til PU.
besigtiget skaderne 6. november 2019. Efterfølgende
blev sagen 18. december 2019 undersøgt af
PU afventer resultatet af forunderøsgelsen, som
tidligere kongelig bygningsinspektør Jens Bertelsen efterfølgende fremsendes til Stiftsøvrigheden.
fra arkitektfirmaet Scheving & Bertelsen.
Jens Bertelsen gennemgår i notat af 2. januar 2020 Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
de konstaterede revner og foreslår, at der laves
punkt.
nogle forundersøgelser, hvorefter der kan
udarbejdes et projekt til behandling i MR, PU og
Stift. Forundersøgelserne kan gennemføres for kr.
20.000 plus moms = kr. 25.000.
Ved møde 9. januar 2020 mellem MR og provst
meddeles det, at udgiften til forundersøgelse
afholdes af MR over driftsbudgettet/frie midler.
Notat modtaget fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen den 20. januar
2020.
Grube Mikkelsen skønner, at der er tale om ældre
revnedannelser og som sådan intet akut, men
mener, der skal indhentes en ingeniørmæssig
vurdering af de forskellige revnedannelser.
Grube Mikkelsen henviser desuden til de
vurderinger, der er foretaget i forbindelse med
genåbning af et vindue i østgavlen af kirken, hvor
nogle murankre skulle ændres, samt til andre
vurderinger foretaget i forbindelse med
renoveringen af Lyngby Kirke 2011-12.
MR har i mail af 22. januar meddelt, at
"Menighedsrådet vedtog på sit ordinære møde d.
21/1 2020 at bevillige kr. 25.000 af kirkens frie midler
til igangsættelse af forundersøgelse af revner i
kirkens murværk. Forundersøgelsen udføres som

beskrevet i vores mail af 7/1 2020 til
provstiudvalget."
Sager:
Kgs Lyngby - Revner i murværket i Lyngby Kirke (2020
- 960)
Kgs Lyngby - Revner i murværket i Lyngby Kirke (2020
- 960)
Bilag:
Revner i murværket i Lyngby Kirke, Brev - Revner i
kirken - PU og Stiftøvrighed - 07.01.2020, Bilag 1 til
PU og stiftøvrigheds brev - revner i kirken, Bilag 2 til
PU og stiftesørighed brev - revner i kirken, SV Fra Kgs
Lyngby provsti Kgs Lyngby - Revner i murværket i
Lyngby Kirke (STPR F2 753487)

9 - Kgs Lyngby - Reparation af kirkens tag
Beslutningspunkt

Den fremsendte afregning for reparation af taget på
Lyngby Kirke har været forelagt provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik grube Mikkelsen.

MR har i mail af 19. december 2019 fremsendt
afregning for reparationen af Lyngby Kirkes tag.

Med henvisning til Grube Mikkelsens notat
konstaterer PU, at der er forhold ved det udførte
arbejde, som Grube Mikkelsen formoder Den
Afregningen blev sendt til provstiets
kongelige Bygningsinspektør formodes at gøre
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen indsigelser imod, nemlig materialet anvendt ved den
til udtalelse og han bemærker følgende: Der er
udførte inddækning, som ikke er korrekte, og han
forhold ved det udførte arbejde, som Grube
anbefaler at udførelsen ændres, f.eks. ved at få en
Mikkelsen formoder Den kongelige
restaureringsarkitekt på sagen.
Bygningsinspektør formodes at gøre indsigelser
imod.
PU har i sin tidligere behandling af denne sag, med
Det drejer sig om materialet anvendt ved den
henvisning til provstiets bygningssagkyndige arkitekt
udførte inddækning, som ikke er korrekte. Grube
Henrik Grube Mikkelsens bemærkninger i sagen,
Mikkelsen anfører, at murer og/eller arkitekt skulle bedt MR fremsende nærmere oplysninger om
have konsulteret Den kongelige Bygningsinspektør arbejdet på taget og har spurgt ind til om MR havde
inden udførelsen af arbejdet for anvisning af en
en restaureringsfaglig arkitekt eller anden
brugbar løsning.
bygningssagkyndig med erfaring fra restaurering af
Grube Mikkelsen foreslår at udførelsen ændres,
middelalderkirker tilknyttet projektet.
f.eks. ved at få en restaureringsarkitekt på sagen,
inden sagen sendes til Stiftsøvrigheden.
Svar på dette er ikke modtaget.
PU har behandlet den fremsendte ansøgning om 5%
midler til reparationen på PU-møde den 23. oktober
2019, hvor følgende er ført til referat og mail med
samme indhold er sendt til MR den 24. oktober
2019:
PU imødekommer den fremsendte ansøgning om kr.
115.000 af 5% midlerne.
MR bedes fremsende nærmere oplysninger om
arbejdet på taget. Er arbejdet afsluttet eller er det
igangværende? Har MR tilknyttet en
restaureringsfaglig arkitekt eller anden

Med henvisning til Grube Mikkelsens mail af 23.
december 2019 skal PU igen bede MR tage kontakt
til en restaureringsarkitekt for at denne kan se på
sagen, hvorefter sagen sendes til Stiftsøvrigheden,
jvf. Bygningshåndbogen.
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

bygningssagkyndig med erfaring fra restaurering af
middelalderkirker, som provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
anbefaler i sit notat af 17. september 2019?
Oplysningerne fra MR skal af PU videresendes til
Helsingør Stiftsøvrighed til videre behandling.
Byggeregnskab bedes fremsendt, når arbejdet er
afsluttet.
Sager:
Kgs Lyngby - Kirkens tag (2019 - 28530)
Kgs Lyngby - Kirkens tag (2019 - 28530)
Bilag:
Afregning af reparation af kirkens tag, DOC043, SV
Fra Kgs Lyngby Sogns MR Afregning af reparation af
kirkens tag (STPR F2 740415)

10 - Kgs Lyngby - Kontorbygningen Lyngby
Kirkestræde 10A - Renovering
Beslutningspunkt
MR har i mail af 9. januar 2020 fremsendt
redegørelse fra arkitekt Birthe Just, som har
overtaget sagen fra fa. PRF-Tegnestue ApS, med svar
på spørgsmålene stillet af PU i mail af 30. november
2019.
Notat modtaget fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen i mail af 16. januar
2020 med bemærkninger til den fremsendte
redegørelse:
1) Myndighedsbehandling
Grube Mikkelsen skønner, at
LyngbyTaarbæk Kommune vil være af
den opfattelse, at der er tale om
ændringer, der nødvendigvis skal søges
om tilladelse til.
Grube Mikkelsen foreslår, at
rådgiverne anmoder Kommunen om at
der afholdes et indledende
dialogmøde, for en hurtig afklaring af
mulighederne for de påtænkte
ændringer.
2) Udskiftning af tegltag
Grube Mikkelsen anbefaler at MR
anmoder rådgiver om at finde en
løsning der sikrer at tagstenene bliver
genanvendt.
3) Rådgiveraftale
Rådgiveraftale skal udarbejdes og

Med henvisning til notat modtaget i mail af 16.
januar 2020 fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen, skal PU bede MR
om følgende:
1) Myndighedsbehandling
- MR skal anmode Lyngby-Taarbæk Kommune om et
indledende dialogmøde, for en hurtig afklaring af
mulighederne fpr de påtænkte ændringer af
bygningeN, idet Grube Mikkelsen mener, at der er
tale om ændringer, der nødvendigvis skal søges om
tilladelse til.
2) Udskiftning af tegltag
- MR bedes anmode rådgiver om at finde en løsning
der sikrer at tagstenene bliver genanvendt.
3) Rådgiveraftale
- MR skal udarbejde rådgiveraftale og sende den til
PU til godkendelse.
Anlægsarbejdet må ikke igangsættes før PU har
modtaget:
de nødvendige godkendelser fra
bygningsmyndighederne
rådgiveraftale og PUs godkendelse af
denne foreligger
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

sendes til PU til godkendelse.
Sager:
Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A
kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)
Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A
kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)
Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A
kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)
Bilag:
VS Fra Kgs Lyngby Provsti - Renovering af
kontorbygningen Kirkestræde 10A (STPR F2 711768),
Kirkekontor - Rapport 2013, Lyngby Kirkestræde 10A
Energirapport 2017, 190710_TBB_Rettelsesblad_01,
190920_Referat2_Aftalegrundlag,
190925_Budget_LyngbyKirkestræde10A, Jensen og
Dam ApS., Møde om renovering 10a torsdag 9.
januar 11.00-10.45 i 10a uformelt mødereferat til
godkendelse, SV Fra Kgs Lyngby Provsti til Henrik
Grube Mikkelsen Kgs Lyngby - Renovering af
kontorbygningen Kirkestræde 10A (STPR F2 753467)

11 - Kgs Lyngby - Kontorbygningen Lyngby
Kirkestræde 10A - Istandsættelse af stueetagen

PU godkender den fremsendte ansøgning om
iværksættelse af projekt "Kontorbygningen Lyngby
Kirkestræde 10A - Istandsættelse af stueetagen".

Beslutningspunkt
Budgettet for projektet er kr. 195.275.
MR har i mail af 9. januar 2020 fremsendt ansøgning
om iværksættelse af anlægsarbejdet "Istandsættelse Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
af stueetage, Lyngby Kirkestærde 10A".
punkt.
PU har i budget 2019 bevilget anlægsmidler kr.
200.000 til anlægsarbejdet og kr. 37.275 er overført
fra andet anlægsprojekt til dette anlægsarbejde.
Samlet bevilling = kr. 237.275.
Det samlede budget for projektet er kr. 195.275.
Notat er modtaget fra provstiets bygningssagkyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen i mail af 20. januar
2020.
Grube Mikkelsen skønner, at MR har udarbejdet et
godt grundlag for gennemførelsen af
vedligeholdelsesarbejdet og mener på dette
grundlag, at PU kan godkende at arbejderne
igangsættes.
Sager:
Kgs Lyngby - Indvendig renovering af stueetagen,
Lyngby Kirkestræde 10 A (2020 - 1086)
Kgs Lyngby - Indvendig renovering af stueetagen,
Lyngby Kirkestræde 10 A (2020 - 1086)

Bilag:
Indvendig renovering af stueetagen, Lyngby
Kirkestræde 10 A, DOC045, DOC050, DOC049,
DOC048, DOC047, DOC046, DOC045, SV Fra Kgs
Lyngby Provsti Kgs Lyngby - Indvendig renovering af
stueetagen, Lyngby Kirkestræde 10 A (STPR F2
753760)

12 - Lundtofte - Honorarer til Lundtofte
Menighedsråds lønnede poster

Den fremsendte indstilling fra MR vedrørende
honorarer til MRs lønnede tillidsposter, gældende pr.
1. december 2019, kan ikke godkendes.

Beslutningspunkt
De gældende honorarrammer er pr. 1. januar 2018
kr. 88.000 pr. år, hvor maks. 2/5 af honorar rammen
må gå til en person, dvs. kr. 35.200.

MR har i mail af 1. december 2019 fremsendt MRs
indstilling vedrørende honorarer til MRs lønnede
tillidsposter, gældende pr. 1. december 2019, til PUs
godkendelse. MRs samlede honorarer udgør pr. 1.
Den fremsendte indstilling udgør samlet kr. 120.000
december 2019 kr. 120.000 pr. år.
pr.år og er ifølge det fremsendte gældende fra 1.
december 2019.
De gældende honorarrammer er pr. 1. januar 2018
og udgør i alt kr. 88.000 pr. år, hvor maks. 2/5 af
MR skal justere honorarerne, så de er i
honorarrammen må gå til en person, dvs. kr. 35.200. overensstemmelse med de anførte gældende
rammer og såfremt der er sket udbetaling af
Af MRs budget 2020 fremgår det, at der til de
honorarer fra 1. december 2019 til nu i henhold til
lønnede tillidsposter er afsat kr. 92.396. Der er ikke MRs indstilling, skal der ske justering af honorarer til
oplyst et specificeret beløb til kasserer, hverken i
udbetaling, så de gældende rammer overholdes på
2019 eller 2020.
årsplan.
Der er i B2020 budgetteret med et beløb på kr.
50.000 til medarbejder 57027 (formentlig
regnskabsføreren) med formålskoden 64 (Økonomi).
I B2019 var der budgetteret med kr. 50.000 til
regnskabsfører.
Sager:
Lundtofte - Honorarer til menighedråds lønnede
tillidsposter (2019 - 37548)
Bilag:
Indstilling vedr honorarer til Lundtofte
Menighedråds lønnede tillidsposter, Honorarer til
Lundtofte Menighedsråd lønnede tillidsposter

13 - Virum - Messehagel
Beslutningspunkt

MRs ansøgning i mail af 17. december 2019 om
tilladelse til iværksættelse af anlægsprojekt "Design
af grønt messetøj" imødekommes.

MR har i mail af 17. december 2019 ansøgt om
tilladelse til at iværksætte anlægsprojekt "Design af
grønt messetøj" (Messehagel og stola).

Budgettet for projektet er kr. 86.000 og MR har
anlægsmidler til projektet på kr. 83.385,46.
Differencen kr. 2.615 finansieres af MRs frie midler.

PU har i budget 2019 bevilget kr. 280.000 til
PU noterer sig, at MR vil søge fondsmidler til den
anlægsarbejdet "Messehagel" og der er til design og håndværksmæssige udførelse af messetøjet.
udførelse af violet messehagel, udvidet med violet
stola, brugt kr. 196.614,50.
Ikke forbrugt af bevillingen er kr. 83.385,46.
Budgettet for anlægsarbejdet "Design af grønt
messetøj" er kr. 86.000,00.
MR oplyser, at differencen på kr. 2.615 finansieres af
MRs frie midler.
MR oplyser, at når designet foreligger, vil MR søge
fonde til udførelsen af messetøjet.
Sager:
Virum - Messehagel (2018 - 37657)
Bilag:
Anlægsprojekt messehagen Virum Kirke, Regnskab
anlægsprojekt messehagel og stola Virum Kirke,
Faktura Rikke Salto stola, Faktura lilla messehagel
SKK, Faktura lilla stola SKK, Faktura Rikke
Salto, Tilbud fra Rikke Salto grøn messehagel,
Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder Kgs.
Lyngby Provsti - grøn messehagel og stola

14 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænse
Beslutningspunkt
Kgs Lyngby Sogns MR og Sorgenfri Sogns MR har i
mail af 16. december 2019 fremsendt ønske om en
ændring af sognegrænsen mellem de to sogne.

PU afventer:
Materiale vedrørende de matrikler der
berøres af justeringen af sognegrænsen
Oplysning om og referat fra afholdelse
af menighedsmøder i de to sogne
Når oplysningerne er modtaget og behandlet af PU,
sendes sagen ad tjenestevejen til Kirkeministeriettil
behandling.

Den nuværende sognegrænse følger omfartsvejen
fra Virumvej mod syd til Lyngby. Det betyder, at den
nye bebyggelse mellem jernbanen og motorvejen
Vibeke Lentz og Ulla W. Jeppesen deltog ikke i
mm ligger i Kgs Lyngby Sogn, men meget tæt på
behandlingen af dette punkt.
Sorgenfri Kirke.
Menighedsrådene er enige om denne justering af
sognegrænsen.
Vejledning fra Helsingør Stiftsøvrighed er modtaget
telefonisk 9. januar 2020 og sendt til de to
menighedsråd i mail af 15. januar 2020 for nærmere
udarbejdelse af materiale til behandling i PU og
efterfølgende fremsendelse til Helsingør
Stiftsøvrighed og Kirkeminsteriet til behandling.
Sager:
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs

Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Bilag:
Sognegrænse, Kort over sognegrænse Kongens
Lyngby Sorgenfri, Aktdokument, Aktdokument

15 - Beholdningseftersyn 2019

PUK - Taget til efterretning

Beslutningspunkt

Lundtofte:

Der har været beholdningseftersyn i provstiets sogne
og i provstiet.
Revisor havde bemærkninger til PUK kassen og
Lundtofte.
PUK:
1) Suppekøkkenets kontantkasse: Bogført saldo
kr. 14.000. Der er ikke bogført på kontoen i årets løb.
- Der er tale om bogføring af a conto udbetalinger.
2) Afstemning af bankerne udviste en række mindre
differencer i niveauet fra kr. 1 til 3.199. Revisor
anbefaler at bankerne afstemmes regelmæssigt.
- Bringes i orden. Afstemning af bankerne sker ved
bogføring.
3) 2018 regnskabet ikke årsafsluttet, hvorfor
balanceposterne på eftersynsdagen ikke udviste de
korrekte saldi.
- Regnskabet 2018 er nu årsafsluttet og er til
behandling på dagens møde (punkt xx).
Balanceposterne afstemmes efter årsafslutning.
Lundtofte:
1) Der var ikke bogført ajour og afstemt banker efter
30. september 2019, hvorfor revisor ikke kunne
gennemføre beholdningseftersynet som planlagt
2) Revisor har således ikke kunne kontrollere
bankafstemninger eller teste bilag for den seneste
måned til bogføringen.
3) Der er ikke modtaget dokumentation for
indestående på fem af sognets bankkonti udvisende
et samlet indestående ifølge bogføringen på kr.
1.154.000 og revisor kan derfor ikke udtales sig om
rigtigheden af disse.
4) Revisor anbefaler at der bogføres løbende, samt
at bankerne afstemmes indenfor en 14 dages
periode.

Ad 1) MR bedes oplyse hvad årsagen er til at der ikke
var bogført efter 30. september 2019.
MR bedes oplyse, om der er bogført efter 30.
september 2019 og i bekræftende fald om der er
bogført frem til 31. december 2019.
Ad 2) Taget til efterretning.
Ad 3) MR bedes fremsende dokumentation for
indestående på samtlige af MRs bankkonti, inklusive
de 5 bankkonti nævnt af revisor.
Ad 4) Taget til efterretning.

Sager:
Beholdningseftersyn 2019 - Kgs Lyngby Provsti (2019

MRs behandling af revisionsprotokollatet fra
beholdningseftersynet 2019 bedes fremsendt til PUs
orientering.

- 31625)
Bilag:
Kongens Lyngby Provsti - Beholdningseftersyn 2019

16 - Præmisser for studietur for præsterne i Kgs
Lyngby Provsti

PU godkender, at en studietur for præsterne kan
gennemføres ved en tilslutning fra halvdelen af
præsterne.

Beslutningspunkt
Provst Eigil Saxe deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
17 - Udviklingspuljen - projekt "Filosofiske saloner" Evaluering af og regnskab for projektet taget til
efterretning.
Beslutningspunkt
Freja Fischer-Møller og Jørgen Demant har i mail af
10. december 2019 fremsendt evaluering af samt
regnskab for projektet "Filosofiske salon".
Udviklingspuljen havde bevilget kr. 30.000.
Regnskabet viser en udgift på kr. 33.369,48.
Menighedsrådet har på sit møde den 10. december
2019 vedtaget at dække underskuddet på kr.
3.369,48.
Sager:
Udviklingspuljen - Freja Fischer-Møller og Jørgen
Demant - Projekt: Filosofiske saloner (2018 - 37486)
Bilag:
Afregning for Filosofisk Salon, DOC042

18 - Udviklingspuljen - Projekt "Drop in dåb".

Evaluering af projektet er taget til efterretning.

Beslutningspunkt

Regnskabet viser en overskridelse af budgettet og
det bevilgede beløb på kr. 22.214,30.

Sognepræst Jørgen Demant har i mail af 12.
december 2019 fremsendt evaluering af og regnskab
for projektet "Drop-in-dåb" med ansøgning om at
underskuddet dækkes af Provstiet. Regnskabet er i
mail af 19. december 2019 opgjort, så det kan
sammenholdes med det fremsendte budgettet.
Udviklingspuljen havde bevilget kr. 65.000.
Regnskabet viser en udgift på kr. 87.214,30, dvs et
underskud på kr. 22.214,30.
Udviklingspuljens regelsæt: "Der ydes ikke tilskud til
projekter der allerede er etablerede og i gang inden
ansøgningen er behandlet".

Underskuddet kan, med henvisning til regelsættet
for Udviklingspuljen, ikke dækkes af
Udviklingspuljen.
Ansøger henvises til at søge underskuddet dækket
hos de deltagende kirker.

Sager:
Udviklingspuljen - Jørgen Demant - Drop-in dåb
(2019 - 9155)
Udviklingspuljen - Jørgen Demant - Drop-in dåb
(2019 - 9155)
Bilag:
Regnskab og evalueringsnotat fra Drop in-dåb,
DOC035, SV Fra Kgs Lyngby Provsti - Drop-in-dåb
Regnskab (STPR F2 737015), REGNSKAB TIL PU

19 - Aftale med PricewaterhouseCooper
Beslutningspunkt
Provstiet modtog 2. februar 2018 "Rammeaftale om
levering af assistance og rådgivningsydelser" fra fa.
PricewaterhouseCooper. Rammeaftalen vedrører
PwC's assistance for Lyngby Provsti og er
udarbejdet så det dækker eventuelle opgaver i de
kommende år, så der ikke skal udarbejdes nye
aftalebreve ved mindre opgaver. Ved større aftaler
kan der laves konkrete aftalebreve.
PU sendte 13. april 2018 rammeaftalen og fa. PwC's
forretningsbetingelser til Helsingør Stift v/Annette
Nordenbæk med ønske om at få afklaret
afgrænsningen mellem Hovedydelsen og særskilte
ydelser, inden underskrivelse af aftalen.
Underskrivelse af tiltrædelsesaftalen med fa. PwC
afventer også denne afklaring.
Helsingør Stiftsøvrighed oplyser i mail af 20. august
2019 - modtaget af Kgs Lyngby Provsti 13. december
2019 - at Kgs Lyngby Provstiudvalg ikke lovligt kan
indgå den foreliggende aftale, dvs. den fremsendte
rammeaftale.
Det er i henhold til Cirkulære nr. 10204 af 30.
november 2016 om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v. § 13 tilladt at: "Provstirevisor må, med
provstiudvalgets godkendelse, udføre anden
assistance for de menighedsråd, hvis regnskab
provstirevisor reviderer. En sådan godkendelse gives
specifikt. Menighedsrådet afholder udgifterne".
Denne regel gælder analogt for
provstiudvalgskasserne.
Udbudsgruppen fremhæver, at § 13 netop har til

PU drøftede Stiftsøvrighedens svar.

hensigt at begrænse ekstraudgifter til revision og
sikre, at provstiudvalget har den fornødne kontrol
med revisionsudgifter.
Sager:
Aftale med revisor PricewaterhouseCooper (Kgs.
Lyngby Provsti) (2018 - 15256)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Svar til PU

20 - Momsregler og kirkegårde
Beslutningspunkt

I henhold til mail fra Helsingør Stift af 22. januar
2020, kan der vedrørende spørgsmålet om moms og
kirkegårde, ny beregningsmetode, findes oplysninger
på DAP'en.

Helsingør Stift har i mail af 22. januar 2020 vedlagt et
svar af samme dag fra KM med henvisning til, at der De ligger under "Håndbøger", vælg "Blanketsamling
på DAP'en ligger bilag vedrørende Regnskab 2018
til menighedsråd", vælg "Økonomi", vælg "Moms".
vedrørende ny metode til at beregne
momsfradraget. De ligger under "Håndbøger", vælg
"Blanketsamling til menighedsråd", vælg
"Økonomi", vælg "Moms".
Sager:
Søren Ødum - Spørgsmål om afklaring af momsregler
for kirkegårde i Stiftsrådet (2018 - 3551)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

21 - Christians - Orgel

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

22 - Kgs Lyngby - Orgel

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

23 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier
Informationspunkt
Afventer MR.

Afventer MR.

24 - Kgs Lyngby - To tårnure på Lyngby Kirke

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

25 - Kgs Lyngby - Reparation af klokke

Afventer nærmere fra MR.

Informationspunkt
Afventer nærmere fra MR.

26 - Kgs Lyngby - Renovering af gravminder

Afventer oplysning fra MR om, hvad overskuddet kr.
2.900,50 ønskes overført til.

Informationspunkt
Afventer oplysning fra MR om, hvad overskuddet kr.
2.900,50 ønskes overført til.

27 - Kgs Lyngby - Kørevej

Afventer nærmere oplysninger fra MR om, hvad den
fremtidige plan er.

Informationspunkt
Afventer nærmere oplysninger fra MR om, hvad den
fremtidige plan er.

28 - Lundtofte - Henvendelse fra Lundtofte MR med Sagen er udsat til behandling på ekstraordinært
anmodning om at PU tager kontakt til Stiftet
PUmøde, 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.

29 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

30 - Lundtofte - Opretning af fortov langs Lundtofte Der er ikke modtaget det efterspurgte materiale fra

Kirkevej

MR efter PU-mødet 23. oktober 2019.

Informationspunkt

Afventer MR.

Der er ikke modtaget det efterspurgte materiale fra
MR efter PU-mødet 23. oktober 2019.
Afventer MR.

31 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - 5% midler

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

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

33 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

34 - Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

35 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016
Informationspunkt
Afventer MR.

Afventer MR.

36 - Lundtofte - Regnskab 2016

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

37 - Lundtofte - Regnskab 2017

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

38 - Lundtofte - Regnskab 2018

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.
Sager:
Regnskab 2018 - Kgs Lyngby Provsti (2019 - 6313)
Bilag:
Møde om Lundtofte MR, SA2018

39 - Sorgenfri - Sorgenfri Kirke - Lynafleder
Informationspunkt
MR oplyser i mail af 22. november 2019, at der har
været lynnedslag i Sorgenfri Kirke i efteråret 2019,
med skader for kr. 300.000-kr. 400.000 til følge. MR
overvejer nu at beskytte kirken mod lynnedslag og
følgevirkninger heraf og har indhentet tilbud for
beskyttelse af kirken mod lynnedslag. Tilbuddet
lyder på kr. 225.000. MR spørger, om provstiet har
erfaringer med eller bemærkninger til spørgsmålet
om beskyttelse af kirken mod lynnedslag og
følgevirkninger.
MRs mail er 22. november 2019 videresendt til:
1. Provstiets bygningssagkyndige arkitekt
Henrik grube Mikkelsen for hans

Det omtalte lynnedslag er anmeldt til
Forsikringsenheden.

bemærkninger. Grube Mikkelsens svar
er modtaget 22. november 2019. Han
anbefaler etablering af lynafleder og
foreslår at der indhentes yderligere to
tilbud.
2. Forsikringsenheden for deres
bemærkninger. I mail af 13. januar
2020 oplyser Forsikringsenheden, at
det ikke er et krav at der sker en
beskyttelse og at beskyttelse ikke
medfører et nedslag i
forsikringsbidraget. Beskyttelse mod
lynnedslag sker derfor for kirkens egen
regning.
MR er i mail af 22. november 2019 forespurgt, om
det omtalte lynnedslag er anmeldt til
Forsikringsenheden.
Sager:
Sorgenfri - Lynafleder (2019 - 36551)
Sorgenfri - Lynafleder (2019 - 36551)
Sorgenfri - Lynafleder (2019 - 36551)
Sorgenfri - Lynafleder (2019 - 36551)
Sorgenfri - Lynafleder (2019 - 36551)
Bilag:
Lynafleder, Lynafleder, Lynafleder, Re Fra Kgs Lyngby
Provsti - Sorgenfri - Lynafleder (STPR F2 702949),
Aktdokument

40 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

41 - Taarbæk - Deponering af altertavle

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

42 - Taarbæk -Skovkirkegård
Informationspunkt
Afventer MR.

Afventer MR.

43 - Taarbæk - Sognehus

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

44 - Virum - Omlægning af stengærde ved Virum
Kirke

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

45 - Virum - Kørevej bag kirken

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
MR har i mail af 28. november 2019 fremsendt:
Rettelsesbrev nr. 1 af 23. januar 2018
Det oprindelige tilbud fra entreprenør
Anders Matthiessen ApS
Tilbud på prisregulering fra
entreprenøren
Sager:
Virum - Kørevej (2019 - 35290)
Bilag:
Kørevej bag Virum Kirke, Gmail - SV Anlægsarbejder
ved Virum Kirke, Rettelsesbrev 2, Rettelsesbrev (1),
Tilbud Virum Kirke

46 - Virum - Renovering af store krypt

Afventer MR.

Informationspunkt
Afventer MR.

47 - Referater fra offentlige MR møder
Informationspunkt
Kgs Lyngby - Referat fra MR møde 19. november
2019 og 10. december 2019

Taget til efterretning.

Lundtofte - Referat fra MR møde 28. november 2019
Sorgenfri - Referat fra MR møde 10. oktober 2019
Taarbæk - Referat fra MR møde 14. november 2019
og 14. januar 2020
Sager:
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)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019
(2019 - 2213)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Bilag:
referat af MR 28.11.19, referat af MR 28.11.19,
Picture (Device Independent Bitmap), Referat fra
menighedsrådsmøde d. 19. november 2019,
DOC031, Protokol fra Sorgenfri Sogns
menighedsrådsmøde 10. oktober 2019,
Beslutningsprotokol 10.10.19, Protokol - MR-møde
1411 Taarbæk, 2019-11-14 Referat med
underskrifter, Referat fra menighedsrådsmøde d. 10.
december 2019, DOC041, Referat fra
Menighedsrådsmøde, Taarbæk menighedsråd d.
141-2020, 2020-01-14 Referat m underskrifter

48 - Aflysning af forårets konsulentrunde i Helsingør Taget til efterretning.
Stift
Informationspunkt
Sager:
Konsulentrunder 2020 i helsingør Stift (2020 - 295)
Kirkelige bygningsinspektører (2020 - 1758)
Bilag: Aktdokument, Helsingør Stift Aflysning af
forårets konsulentrunde Medd af 18. december 2019
DAP, Aktdokument, Kongelig bygningsinspektør aftaler forventes på plads 1. maj

49 - Eventuelt
Informationspunkt

1) Menighedsrådsvalg - Tages op på Formandsmødet
2) Bispevalg - Tages op på Formandsmødet
3) Møde med diakoni-konsulenten - Tages op på
Formandsmødet

4) Beate takker for opmærksomheden fra PU i
anledning af den runde fødselsdag, samt for den
dejlige julehilsen.
2020 - 5391 - Kongens Lyngby Provsti – Møder 29-01-2020, 15:00

Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Vibeke Susanne Lentz

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Ulla Willaing Jeppesen

Uni Nielsen

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Andreassen
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