
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 25. november 2020 - Mødet holdes i Christianskirkens sognegård
pga afstandskrav ifm Corona. - d. 25-11-2020 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Hans-Christian Jørgensen, Uni Nielsen, Martin
Court Frost Sørensen, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe
Afbud: Lars Heilesen

Martin Court Frost Sørensen deltog i mødet over Skype.
 
Mødet slut kl. 17.15.
 
Næste møde afholdes 3. februar 2021, kl. 15.00-17.30.
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
 

Dagsorden godkendt. 

2 - Lundtofte - Klage

Beslutningspunkt
 

1. Anmodning af 19. oktober 2020 om
aktindsigt fra Lundtofte MR "i, hvilke
dokumenter og oplysninger, der måtte
være givet aktindsigt i" til nævnte
borger. - Efter vejledning fra Helsingør
Stift er der givet fuld aktindsigt til
Lundtofte MR i sagen med kopi af
dokumenter sendt til den nævnte
borger, der er fremsendt til Lundtofte
MRs advokat Erik Østergaaard-Nielsen i
mail af 3. november 2020.

2. PU har fremsendt referat fra
ekstraordinært PU-møde 21. oktober
2020 til Københavns Stift. Københavns
Stift oplyser i mail af 27. oktober 2020,
at de forventer at vende tilbage i
november 2020.

3. Skrivelse af 24. oktober 2020 fra
Lundtofte MR til Københavns Stift med
cc til Helsingør Stift og Kgs Lyngby

1) Taget til efterretning.
 
2) Svar modtaget fra Københavns Stift pr. mail den
24. november 2020. Svaret kan ikke behandles på
dagens møde, men vil blive behandlet på et senere
møde.
 
3) Svar modtaget fra Københavns Stift pr. mail 24.
november 2020.
 



Provsti:
"I forlængelse af vores henvendelse til
Helsingør Stift den 6.4.2019 følger hermed
konkrete spørgsmål, som Lundtofte
Menighedsråd ønsker afklaring på, i forhold
til nævnte dokument." PU afventer nærmere
fra Københavns Stift vedrørende denne
henvendelse.

Sager:
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
HEL - Lundtofte MR - Anmodning om
revisorundersøgelse af forvaltningen af
ligningsmidlerne i Kongens Lyngby provsti (2019 -
13008)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)

3 - Postlisten

Beslutningspunkt
 

Sager:
Sag hørende til mødet: PU møde 19. august 2020
(2020 - 17941)

Taget til efterretning. 

4 - PUK - Økonomi

Beslutningspunkt
 
1) Indestående i bank
 
2) Kvartalsrapport 3. kvartal 2020

1) Indestående i bank:
Drift: Kr. 168.710
5% midler: Kr. 2.513.773
Udviklingspuljen: Kr. 1.238.093
 
2) Taget til efterretning. 

5 - Christians - Renovering af orgel

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 4. november 2020 fremsendt

Byggeregnskab til behandling
Anmodning om tilladelse til at dække
underskuddet kr. 67.001,71 af
kirkekassens frie midler.

 
I budget 2017 blev der bevilget anlægsmidler kr.

Byggeregnskabet godkendt.
 
Anmodning om tilladelse til at dække  underskuddet
kr. 67.001,71 af kirkekassens frie midler
imødekommet.
 
Hans-Christian Jørgensen deltog ikke i behandlingen
af dette punkt.



960.000 til projektet.
 
I 2018 er der overført frie midler kr. 75.000 til
projektet, så der i alt var kr 1.035.000 til finansiering
af projektet.
 
Byggeregnskabet viser en samlet udgift på kr.
1.102.001,71 og dermed et underskud på kr.
67.001,71.
 
 

Sager:
Christians - Orgelsag (2018 - 3562)

6 - Kgs Lyngby - Kalkning af præstegården

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 3. november 2020 fremsendt

Byggeregnskab til behandling
Anmodning om at overskud kr. 2.500
indgår i den årlige afregning af
anlægsmidler og ved årsregnskab
indgår i de frie midler

 
I budget 2020 blev der bevilget anlægsmidler kr.
150.000 til projektet.
 
Byggeregnskabet viser en samlet udgift på kr.
147.500 og dermed et overskud på kr. 2.500.

Sager:
Kalkning af præstegården (Kgs Lyngby) (2020 -
19968)

Byggeregnskabet godkendt.
 
Ansøgning om at overskud kr. 2.500 indgår i den
årlige afregning af anlægsmidler og ved årsregnskab
indgår i de frie midler imødekommet. 
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

7 - Kgs Lyngby - Kontorbygningen - Istandsættelse af
stueetagen

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 3. november 2020 fremsendt

Byggeregnskab til behandling
Anmodning om at overskud kr.
58.600,37 overføres til anlægsprojektet
"Kørevej til kirken".

 
I budget 2016 blev der bevilget kr. 325.000 til
projektet.
 
11. maj 2016 godkendte PU at der blev taget kr.

Byggeregnskabet godkendt.
 
Anmodning om at overskud kr. 58.600,37 overføres
til anlægsprojektet "Kørevej til kirke" imødekommet.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 



125.000 af denne bevilling til renovering af 2. salen,
så der var kr 200.000 tilbage af den oprindelige
bevilling.
 
Der er overført kr. 37.275 fra andet anlægsarbejder
til dette anlægsarbejde.
 
Det samlede anlægsbeløb er således kr. 237.275.
 
Byggeregnskabet viser en samlet udgift på kr.
178.674,63 og dermed et overskud på kr. 58.600,37.

Sager:
Kgs Lyngby - Indvendig renovering af stueetagen,
Lyngby Kirkestræde 10 A (2020 - 1086)

8 - Kgs Lyngby - Omprioritering af gavlbeklædning -
Hjortekærsvej 74

Beslutningspunkt
 
MR ansøger i mail af 3. november 2020 om at
omprioritere anlægsbevilling kr. 100.000 til
udskiftning af gavlbeklædning på tjenesteboligen
Hjortekærsvej 74 og overføre beløbet til
anlægsprojektet "Kørevej til kirken", for at give
bevillingsmæssig mulighed for at udføre
anlægsarbejdet "Kørevej til kirken" i 2021..
 
MR oplyser, at udskiftningen af gavlbeklædningen
kan udskydes uden at det får indvirkning på
præsteboligens vedligeholdelsesstand.
 
I budget 2017 blev der bevilget kr. 100.000 til
projektet "Udskiftning af gavlbeklædning,
præstebolig Hjortekærsvej 74".

Sager:
Omprioritering af gavlbeklædning, Hjortekærsvej 74
- Kgs. Lyngby (2020 - 31744)

PU godkender den ansøgte omprioritering af
anlægsmidlerne fra budget 2017 (kr. 100.000 til
udskiftning af gavlbeklædningen på tjenesteboligen
Hjortekærsvej 74). Beløbet godkendes overført til
anlægsprojekt "Kørevej til kirke".
 
PU noterer sig at anlægsarbejdet "Udskiftning af
gavlbeklædningen på tjenesteboligen Hjortekærsvej
74" nedlægges. 
 
Såfremt projektet bliver aktuelt igen, skal MR
medtage det i et kommende budget som nyt
anlægsprojekt.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 

9 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

Beslutningspunkt
 
PU har i mail af 20. februar 2020 anmodet om at få
tilsendt kontoudtog på samtlige konti.
PU har i mail af 12. juni 2020 rykket MR for svar.
 
PU har i mail af 29. oktober 2020 bedt om en
oversigt over samtlige konti samt bankkontoudtog

PU har i mail af 29. oktober 2020 bedt om en
oversigt over samtlige af MR's konti samt
bankkontoudtog for disse senest 15. november 2020.
 
PU konstaterer at MR igen ikke har overholdt den af
PU fremsatte deadline og afventer det nye MR's
tiltræden.
 



for disse senest 15. november 2020.
 
PU ser ikke at have modtaget noget svar fra MR i
denne sag.

10 - Lundtofte - Klage - Uafsluttede sager

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 25. september 2020 fremsendt sine
bemærkninger til PU's oversigt over uafsluttede
sager pr 27. august 2020.
 
MR henviser i flere sager til PU's beslutning om, at 4
af sagerne er henvist til et ekstraordinært PU-møde.
PU har besluttet, at det gælder i følgende sager:

1. Belægning og facade: Kirke, Kirkegård
og Materielgård (fra 2016)

2. Renovering af præstebolig Lundtofte
Kirkevej 1 (fra 2013)

3. Bygning af præstekontor Langs Hegnet
61 (fra 2014)

4. Provstiudvalget: Anmeldt arbejdsskade
for PU-medlem (fra 2018). MR
refererer til sagen under overskriften
"Psykisk og Fysisk Voldspolitik" og
oplyser, at "Arbejdstilsynet har gjort
opmærksom på, at der skal udarbejdes
en voldspolitik i både Menighedsråd,
Provstiudvalg og
stiftsadministrationen."

MR oplyser i 2 sager, at projekterne er godkendt ved
Budgetsamråd for budget 2017 med finansiering
over præsteembedskapitalen. Det gælder

1. Lydanlæg i kirken: MR oplyser, at
præsteembedskapitalen er anvendt
efter provstens ønske til andre formål.

2. Skodsborgvej 44 - køkken, badeværelse
mm: MR oplyser, at køkken er
finansieret af præsteembedskapitalen,
da provsten har ønsket kr 1.360.000 af
den resterende præstembedskapital
skulle udbetales til Anlægsprojekt
Lundtofte Kirkevej 1 til dækning af
regninger fra tidligere budgetår. MR
afventer en finansieringsplan fra PU.

MR oplyser i 4 sager, at MR afventer afgørelse i
verserende klage. Det gælder

1. Lydanlæg i kirken
2. Lundtofte Kirkevej - Fortov
3. Budget 2019: MR oplyser, at "Provsten

har foretaget en kasseregulering på

PU bemærker, at alle beslutninger der refereres til af
MR, er beslutninger truffet af PU.
 
PU's behandling af MR's svarskrivelse afventer PU's
behandling af Københavns Stifts svar på Lundtoftes
klage.
 
 



400.00 kr. i forbindelse med
udmeldingsbrevet for budget 2019. Det
fremgår ikke af PU's referater, at
udvalget har godkendt dette."

4. Klage fra Lundtofte over PU og provst:
MR kalder den "Bekymringsskrivelse af
6.4.2019".

MR oplyser i flere sager, at MR løbende har afgivet
svar på de af PU stillede spørgsmål. Det gælder

1. Regnskab 2016: Fremsendt til ekstern
revisions behandling.

2. Regnskab 2017: Fremsendt til ekstern
revisions behandling.

3. Regnskab 2018: Fremsendt til ekstern
revisions behandling.

Sager:
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)
Klage fra Lundtofte (2019 - 18904)

11 - Udviklingspuljen - Virum - Udstyr til streaming

Beslutningspunkt
 
Der er modtaget svar fra Christians, Kgs Lyngby,
Sorgenfri og Taarbæk.
 
Christians:

Vil gerne gå med i ordningen om fælles
indkøb af streaming udstyr til
provstiets sogne.

 
Kgs Lyngby:

Er interesserede i at søge midler fra
Udviklingspuljen til indkøb af udstyr til
streaming i kirken.
Der er ingen konkrete planer
vedrørende streaming.
MR drøfter sagen på et ordinært MR
møde 17. november 2020 og vender
derefter tilbage til PU.

 
Sogenfri:

Har streamet under Covid 19-
situationen. Både højmesser og
forkyndelse for børn samt
konfirmationer.
Ønsker månedlige streaminger, fast
streaming af julens, påskens og pinsens
gudstjenester samt konfirmationerne.
Vil fortsætte og videreudvikle den
streamede forkyndelse for børn.

Ved svarfristens udløb er der fremkommet svar fra
Christians, Kgs Lyngby, Sorgenfri og Taarbæks MR.
 
Det fremgår af referat fra Kgs Lyngby's MR-møde 17.
november 2020, at MR trækker deres fremsendte
ansøgning.
 
PU imødeser specificerede ansøgninger med bl.a.
beløbsstørrelse fra Christians og Sorgenfri MR til
indkøb af streaming udstyr.
 
PU opfordrer til, at der arbejdes på fælles indkøb for
at opnå eventuelle rabatter og at der indhentes
tilbud fra mere end en leverandør. 
 
 



Har indhentet tilbud fra 2 parter og
begge tilbud ligger på omkring kr.
200.000 inkl. moms.

 
Taarbæk:

Har besluttet ikke at søge midler fra
Udviklingspuljen til streamingudstyr

Sager:
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)

12 - Kvartalsrapporter - 3. kvt. 2020

Beslutningspunkt
 
Christians: 1., 2. og 3. kvt 2020
Kgs Lyngby: 3. kvt 2020
Sorgenfri: 3. kvt. 2020
Virum: 3. kvt. 2020

Sager:
Kvartalsrapporter 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2020 -
15679)
Kvartalsrapporter 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2020 -
15679)
Kvartalsrapporter 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2020 -
15679)
Kvartalsrapporter 2020 - Kgs Lyngby Provsti (2020 -
15679)

Taget til efterretning. 
 
 

13 - Regnskab 2019

Beslutningspunkt
 
1) Revisionsprotokollater modtaget for Christians,
Kgs Lyngby, Sorgenfri, Taarbæk og Virum.
PU har ikke modtaget revisionsprotokollat fra revisor
vedrørende Lundtofte.
 
PU har 11. juni 2020 bedt PWC om at forklare
Lundtofte MR's kommentarer til regnskab 2019 samt
straks at iværksætte en undersøgelse heraf inklusive
fremlæggelse af dokumentation for oplysningerne.
PU har 30. oktober 2020 rykket PWC for svar.

PU ansøger Helsingør Stiftsøvrighed om tilladelse til
at bede revisor PricewaterhouseCooper om at
undersøge Lundtofte MR's regnskab 2019, med
særlig henblik på forklaring af Lundtofte MR's
kommentarer til regnskab 2019, undersøgelse af
regnskabet og dokumentation for oplysningerne.
 
PU anmoder endnu en gang Helsingør Stiftsøvrighed
om at fremsende den revisionsaftale, der er indgået
mellem Helsingør Stiftsøvrighed og revisionsfa.
PricewaterhouseCooper, for en afklaring af hvilke
opgaver, der er omfattet af revisionsaftalen, og
hvilke opgaver, der ligger udenfor aftalen.
 



Revisor har i tlf-samtale 13. november 2020 oplyst,
at PWC i sommeren 2020 har henvendt sig til
Helsingør Stift for godkendelse af PU's anmodning.
PWC har ikke orienteret PU om henvendelsen til
Stiftet og heller ikke om resultatet af henvendelsen.
Helsingør Stift har i tlf-samtale 17. november 2020
oplyst, at PWC blev informeret om, at Stiftet skal
godkende revisionsopgaver, der ligger udenfor
revisionsaftalen. Stiftet har samtidig oplyst, at PU
skal fremsende en ansøgning til Stiftet, hvis PU
ønsker revisor skal foretage den ønskede
undersøgelse.
 
Svar vedr. MRs bemærkninger til
revisionsprotokollaterne modtaget fra:
Kgs Lyngby

Sager:
Regnskab 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 3063)

PU rykker de MR, der ikke allerede har afleveret, for
deres bemærkninger til revisionsprotokollaterne for
regnskab 2019.
 

14 - Budget 2021

Beslutningspunkt
 
Provstiudvalgets opgave er at sikre, at de afleverede
budgetter 2021 holder sig indenfor den udmeldte
ramme, om budgetterne indeholder de nødvendige
oplysninger, og at det budgetterede i øvrigt holder
sig indenfor lovgivningens formål for de kirkelige
kasser i henhold til bekendtgørelse om lov om
folkekirkens økonomi § 1-3.

MR's budgetter for 2021 er gennemgået.
Budgetterne stemmer overens med den udmeldte
ramme.
 
Bemærkninger:
Det fremsendte budget 2021 for Lundtofte Sogn er
behandlet og godkendt på et MR-møde, der ikke er
beslutningsdygtigt. MR er gjort opmærksom herpå -
efter vejledning fra Helsingør Stiftsøvrighed.
Det fremsendte budget mangler i øvrigt oplysninger

1. i bilag 3 (der er en samlet oversigt over
de "gamle"/udestående/uafsluttede
anlægssager, der er givet
anlægsbevillinger til).

2. om beløbene anført som "Frie midler"
(minus kr. 1.499.527) og "Videreførte
anlægsmidler" (plus kr. 2.318.879).

PU afventer Lundtofte MR's fremsendelse af budget
2021 godkendt af Lundtofte MR, idet PU bemærker,
at det godkendte budget skal indeholde et udfyldt
bilag 3 samt en forklaring på de anførte beløb på
"Frie midler" og "Videreførte anlægsmidler".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

15 - Kgs Lyngby - Orgel

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed og
konsulentudtalelser.
 

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed og
konsulentudtalelser.
 

16 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

Informationspunkt
 
Afventer resultatet af genbesigtigelsen.

Sagen er på mødet ændret til et Behandlingspunkt.
 
PU beder MR fremsende dokumentation for at
reparationer foretaget er godkendt af Helsingør
Stiftsøvrighed og de relevante konsulenter.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

17 - Kgs Lyngby - Reparation af Lyngby Kirkes tag

Informationspunkt
 
Afventer MRs svar på PU's mail af 20. februar 2020.

Sagen er på mødet ændret til et Behandlingspunkt.
 
PU beder MR fremsende dokumentation for at
reparationer foretaget er godkendt af Helsingør
Stiftsøvrighed og de relevante konsulenter.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.
 

18 - Kgs Lyngby - reparation af klokke

Informationspunkt
 
Afventer nærmere fra MR.
 

Sagen er på mødet ændret til et Behandlingspunkt.
 
PU beder MR fremsende dokumentation for at
reparationer foretaget er godkendt af Helsingør
Stiftsøvrighed og de relevante konsulenter.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.
 

19 - Kgs Lyngby - Revner i Lyngby Kirkes murværk

Informationspunkt
 
Afventer resultatet af forundersøgelsen.

Sagen er på mødet ændret til et Behandlingspunkt.
 
PU beder MR fremsende dokumentation for at
reparationer foretaget er godkendt af Helsingør
Stiftsøvrighed og de relevante konsulenter.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

20 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt
 

Afventer nyt og revideret projektforslag, som skal til
godkendelse i PU (princip) og derefter til
godkendelse i Stiftet.
 



Afventer nyt og revideret projektforslag, som skal til
godkendelse i PU (princip) og derefter til
godkendelse i Stiftet.

21 - Kgs Lyngby - Kontorbygningen Lyngby
Kirkestræde 10A - Renovering

Informationspunkt
 
Afventer oplysninger fra MR vedrørende
kommunens myndighedsbehandling.
 
 

Afventer oplysninger fra MR vedrørende
kommunens myndighedsbehandling.
 

22 - Lundtofte - Kirkens ydre og materielgård

Informationspunkt
 
Sagen er udsat til behandling på et ekstraordinært
PU møde, hvor der kun behandles punkter fra
Lundtofte MR.  

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

23 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

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

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

24 - Lundtofte - Istandsættelse af Lundtofte Kirkevej
1 - Korrigeret byggeregnskab

Informationspunkt
 
Sagen er udsat til behandling på et ekstraordinært
PU møde, hvor der kun behandles punkter fra
Lundtofte MR.

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

25 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Badeværelser

Informationspunkt
 
Afventer MR.  

Afventer MR.
 

26 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Badeværelser Afventer MR.



Informationspunkt
 
Afventer MR. 

 

27 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Præstekontor -
Korrigeret byggeregnskab

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

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

28 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Informationspunkt
 
PU's behandling af MR's ansøgning om overførsel af
ikke specifiseret anlægsopsparing på kr. 28.755,65
afventer opklaring af MR's regnskaber 2016 og
2017. 

PU's behandling af MR's ansøgning om overførsel af
ikke specifiseret anlægsopsparing på kr. 28.755,65
afventer opklaring af MR's regnskaber 2016 og 2017.
 

29 - Lundtofte - Regnskab 2016

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR.
 

30 - Lundtofte - Regnskab 2017

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

Afventer MR.
 

31 - Lundtofte - Regnskab 2018

Informationspunkt
 
Sagen er udsat til behandling på et ekstraordinært
PU møde, hvor der kun behandles punkter fra
Lundtofte MR. 

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

32 - Lundtofte - Regnskab 2019

Informationspunkt

Se referat under punkt 13.
 



 
Afventer undersøgelse fra revisor i henhold til PU's
mail af 11. juni 2020.

33 - Lundtofte - Honorarer til menighedsrådets
lønnede poster

Informationspunkt
 
Afventer dokumentation fra MR for de samlede
udbetalte honorarer til menighedsrådets lønnede
poster.  

Afventer dokumentation fra MR for de samlede
udbetalte honorarer til menighedsrådets lønnede
poster.
 

34 - Sorgenfri - udvidelse af køkken

Informationspunkt
 
Afventer MRs fremsendelse af en specifik tegning,
nævnt af Grube under hans gennemgang af sagen.
PU har i mail af 23. oktober 2020 bedt MR
fremsende denne tegning.
 

Sager:
Sorgenfri - Køkkenudvidelse (2018 - 25352)
Sorgenfri - Køkkenudvidelse (2018 - 25352)

Afventer MRs fremsendelse af en specifik tegning,
nævnt af Grube under hans gennemgang af sagen.
PU har i mail af 23. oktober 2020 bedt MR fremsende
denne tegning.
 
 
 

35 - Taarbæk - Nyt sognehus

Beslutningspunkt
 
Afventer endeligt projekt fra MR.

Punktet er ved en fejl anført som Beslutningspunkt.
 
Afventer endeligt projekt fra MR.
 

36 - Taarbæk - deponering af gammel altertavle fra
Taarbæk Kirke

Informationspunkt
 
Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.
 

37 - Taarbæk - Skovkirkegård

Informationspunkt
 
Område A er udført.
 
Afventer MR.

Område A er udført.
 
Afventer MR.
 



38 - Virum - Ansøgning om 5% midler til
reparationer på embedsboligen Kirsebærbakken

Beslutningspunkt
 
Afventer byggeregnskaber for de anførte arbejder,
hvorefter bevillingen af 5% midlerne kan udbetales.
 
PU har bevilget kr. 130.000 af 5% midlerne til

1. reparationer på embedsboligen
Kirsebærbakken 1's tag,

2. revne over vinduesbue i kirkens
sydfacade og

3. reparation af støttemur mellem
sakristibygning og sognegård.

Ovenstående er konstateret ved syn 18. september
2020.
 
Det ansøgte beløb fordeler sig således:

Kirsebærbakken 1 - Anslået udgift kr.
 40.000
Revne over vinduesbue i kirken -
Anslået udgift kr. 35.000
Støttemur - Anslået udgift kr. 55.000

 
PU har oplyst MR om at PU vil se velvilligt på en
ansøgning om yderligere kr. 25.000 i henhold
til provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen notat i sagen.
 
BEA: Skal disse arbejder behandles som
anlægsarbejder? Dvs. med ansøgning om
igangsættelse osv. Hvis de skal det, så skal MR
anvende Byggesagsmodulet.
Tænker at beløbene for de enkelte arbejder er så
små, at det ikke er nødvendigt. Der er heller ikke
skrevet noget til MR om, at PU afventer ansøgning
om igangsættelse af arbejderne.

Sager:
Ansøgning 5% puljen - Virum - Reparationer på
embedsboligen Kirsebærbakken, kirken og støttemur
(2020 - 28753)
Ansøgning 5% puljen - Virum - Reparationer på
embedsboligen Kirsebærbakken, kirken og støttemur
(2020 - 28753)

Punktet er ved en fejl anført som Beslutningspunkt.
 
Afventer MR.

39 - Virum - Store krypt - Renovering

Informationspunkt

Afventer MR. 



 
Afventer MR.

40 - Referater fra offentlige MR møder

Informationspunkt
 
Christians: Referat fra MR møde 15. januar 2020, 11.
marts 2020, 4. juni 2020, 27. august 2020, 7. oktober
2020 og 5. november 2020 (Konstituerende møde og
ekstraordinært møde).
 
Lundtofte: Referat fra MR møde 29. oktober 2020.
 
Virum: Referat fra MR møde 4. november 2020.

Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)
Referater fra offentlige MR møder 2020 (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 1743)

Taget til efterretning. 

41 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænse

Informationspunkt
 
Sagen er udsat til 2021.

Sagen er udsat til 2021. 

42 - Aftale med revisor PricewaterhouseCooper

Informationspunkt
 
 

Afventer svar fra Helsingør Stift på mail af 11. juni
2020.
 
Der henvises til referatet under punkt 13.

43 - Indsamling til afskedsgave - Biskop Lise-Lotte
Rebel

Informationspunkt

Taget til efterretning. 



Sager:
Afskedsgave til biskop Lise-Lotte Rebel (Kgs Lyngby
Provsti) (2020 - 32039)

44 - Eventuelt

Informationspunkt
 

Intet til dette punkt.
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Vibeke Susanne Lentz Ulla Willaing Jeppesen

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Uni Nielsen

Martin Court Frost Sørensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)
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