Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 25. marts 2021 - d. 25-03-2021 kl. 19:30 til 21:00
Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Willaing Jeppesen, Uni
Nielsen, Martin Court Frost Sørensen, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice Andreassen
Lars Heilesen, Uni Nielsen, Martin Court Frost Sørensen og Kristian Tvilling deltog via en digital forbindelse.
Mødet slut kl. 21.15.
Næste ordinære PU-møde afholdes onsdag den 5. maj 2021 kl 15.00-17.30.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Beslutningspunkt

2 - Postlisten

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

3 - PUK - Økonomi
Beslutningspunkt
1) Indestående i bank
2) Biskoppens anmodning af 17. marts 2020 til PU
om at PUK regnskaber underskrives senest 19. april
2021.

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

ad 1)
Indestående i bank:
Drift: kr 460.536
5%-midler: kr 2.296.980
Udviklingspuljen: kr 1.237.815
Regnskab 2018 ligger nu i Dataarkivet. Der har været
en teknisk forhindring ved overførslen fra
Økonomiportalen til Dataarkivet.
Regnskab 2019 ligger nu i Dataarkivet med
bundteksten "Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr.
21223042, Regnskab 2019, Afleveret d. 19-03-2021
08:39".
Taget til efterretning.

Bilag:
Aktdokument, Biskop til Kongens Lyngby
Provstiudvalg

ad 2)
Sagen undersøges yderligere og uden ophold, og

svar afgives til biskoppen senest 19. april 2021.

4 - Provstens møde med biskoppen om det
fremtidige samarbejde mellem Provstiudvalget og
Lundtofte Sogn

Senest den 19. april 2021 fremsender PU følgende
svar på biskoppens anmodning af 17. marts 2021:

ad 1)
Beslutningspunkt
Siden 2015 har PU henvendt sig mange gange til
Lundtofte MR med anmodning om svar på spørgsmål
Biskoppen har i mail af 2. marts 2021 indkaldt
vedrørende uafsluttede sager.
provsten til møde den 11. marts 2021 til en drøftelse Den 27. august 2020 fremsendte PU en oversigt til
om det fremtidige samarbejde mellem
MR over uafsluttede sager, idet PU skrev til MR:
Provstiudvalget og Lundtofte Sogn med henvisning "Provstiudvalget har på sit møde den 19. august
til biskoppens afholdelse af møde den 8. marts
2020 igen drøftet de mange løbende sager med
2021 med de fire præster i Lundtofte Sogn, der
Lundtofte. For at få et klart billede af den aktuelle
medio/ultimo februar 2021 havde henvendt sig
situation, har Provstiudvalget besluttet at anmode
skriftligt til biskoppen med anmodning om en
provsten om at udarbejde en liste over de
drøftelse af dette emne.
udestående sager, hvor Provstiudvalget mangler svar
Umiddelbart inden mødet den 11. marts fik provsten fra Lundtofte Menighedsråd. Listen vedlægges som
tilsendt "Referat af samtale den 8. marts 2021 med bilag 1. Provstiudvalget anmoder hermed kraftigt
præstegruppen ved Lundtofte sogn".
Menighedsrådet i Lundtofte at besvare alle de
udestående spørgsmål senest 1. oktober 2020."
16. marts 2021 fremsendte biskoppen "Referat af
Den 25. september 2020 modtog PU Lundtofte MR’s
samtale med provst Eigil Lundholm Saxe den 11.
bemærkninger til punkterne på listen. Den 10.
marts 2021".
december 2020 havde PU de uafsluttede sager på
dagsordenen inkl. MR’s bemærkninger til sagerne.
17. marts 2021 fremsendte biskoppen en anmodning Den 27. august 2020 drejede det sig om følgende 16
til PU om senest den 19. april 2021 at fremsende
sager:
redegørelse om
1. Beholdningseftersyn 2016
1. PU's tiltag til afslutning af uafsluttede
2. Regnskab 2016
sager med Lundtofte MR
2. PU's ændrede praksis efter biskoppens
3. Regnskab 2017
afgørelse af 24. november 2020
4. Budget 2019
3. PU's tilsyn med Lundtofte MR
vedrørende uafsluttet regnskab og
5. Regnskab 2018
underskud på MR's frie midler
6. Beholdningseftersyn 2019
4. PU's mødeplan vedrørende afklaring af
MR's uafsluttede sager og drøftelse
7. Anlægsarbejdet "Belægning og facade.
med MR om de uafsluttede sager
Kirke, kirkegård og materielgård" (fra
Sager:
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Bilag:
Aktdokument, Indkaldelse til provst Eigil L. Saxe,
Aktdokument, Referat af samtale den 8. marts 2021

2016).
8. Anlægsarbejdet "Istandsættelse af
embedsbolig Lundtofte Kirkevej 1" (fra
2013)
På PU-mødet 10.
december
2020 besluttede PU at
fremsende to af sagerne
(nr 7 og 8) til Helsingør
Stiftsøvrighed med
anmodning om vejledning
til, hvordan disse to sager
kan afsluttes. Da der er

med præstegruppen, Aktdokument, Referat af
samtale med Eigil L. Saxe den 11. marts 2021,
Aktdokument, Biskop til Kongens Lyngby
Provstiudvalg

tale om to meget
omfattende sager, og
provstisekretæren siden
ultimo november 2020
har været
halvtidssygemeldt, er
sagerne endnu ikke
fremsendt til Helsingør
Stiftsøvrighed.
9. Anlægsarbejdet "Bygning af
præstekontor ved embedsbolig Langs
Hegnet 61" (fra 2014-15). På PU-mødet
10. december 2020 besluttede PU at
bevilge kr 213.000 af 5%-midlerne
samtidig med, at PU igen rykkede MR
for fremsendelse af en
rådgiveraftale, som PU i mail af 18.
marts 2016 havde bedt om.
10. Anlægsarbejdet "Istandsættelse af
køkken, badeværelse mm i
embedsbolig Skodsborgvej 44" (fra
2017).
11. Anlægsarbejdet "Opretning af fortove
langs Lundtofte Kirkevej" (fra 2018). PU
har ikke modtaget det efterspurgte
materiale fra MR efter PU-mødet 23.
oktober 2019.
12. Anlægsarbejdet "Lydanlæg i kirken"
(fra 2017).
13. Provstiudvalget 2017-18, hvor MR
anmeldte en arbejdsskade på et PUmedlem til Arbejdstilsynet. På PUmødet 10. december 2020 besluttede
PU at føre til protokol, at "PU har ikke
sagsbehandlet MR's oplysninger om
den anmeldte arbejdsskade, da
arbejdsskaden drejer sig om en person,
der er valgt til og ikke ansat af PU."
14. Honorarer til valgte medlemmer af
Lundtofte Menighedsråd (2019-20),
idet PU ikke har modtaget de
efterspurgte oplysninger fra MR.
15. Klage af 6. april 2019 fra Lundtofte MR
over PU og provst.
16. Ansættelse af administrationsleder,
hvor PU bad om svar på 5 spørgsmål.
I Kgs Lyngby PU har det i mange år været praksis, at
PU i dagsordener for og referater fra PU-møder som

orienteringspunkter har oplistet alle udestående og
uafsluttede anlægssager, som menighedsrådene i
Kgs Lyngby Provsti har haft, med kort oplysning om
status, således at både PU og MR er blevet mindet
om disse anlægsprojekter.
PU har i årenes løb flere gange telefonisk anmodet
Helsingør Stift om vejledning i sagerne. Efter PUmødet 25. oktober 2017 bad PU om
Stiftsøvrighedens vejledning om PU's
forvaltningsmæssige muligheder til sikring af MR's
overholdelse af PU's beslutninger.
Stiftsøvrigheden oplyste på det tidspunkt, at PU har
mulighed for at indberette MR til Stiftsøvrigheden,
men at Stiftsøvrigheden ikke kan gøre andet end det
som PU gør, nemlig at stille spørgsmål til MR's
forvaltning, og at Stiftsøvrigheden ikke har andre
sanktionsmuligheder end PU overfor MR, når
forvaltningen af ligningsmidler ikke er i
overensstemmelse med lovgivningen.
Desuden vedlægger PU til biskoppens orientering
samtlige referater fra møder siden 2017 i Kgs Lyngby
Provstiudvalg, hvor sager i relation til Lundtofte MR
har været på dagsordenen.
Endvidere vedlægger PU en oversigt over skrivelser
samt de enkelte skrivelser fra PU til Lundtofte MR i
sager vedrørende Lundtofte MR, herunder bl.a. PU’s
skrivelser i relation til PU’s møde med Lundtofte MR
den 8. marts 2018, der var en udløber af Lundtofte
Menighedsråds klage af 24. februar 2017 til
Københavns Stift over Kgs Lyngby Provstiudvalg og
provsten.
Endelig kan PU oplyse, at PU har fået gennemført en
ekstern revisor-undersøgelse af Lundtofte MR’s
regnskaber ved PwC. Revisorundersøgelsen
resulterede bl.a. i, at PU den 14. marts 2017
besluttede ikke at godkende igangsættelse af nye
anlægsarbejder, før MR’s likviditetslån fra juni-juli
2017 på i alt kr 640.000 i 5%-midlerne var
tilbagebetalt. Likviditetslånet var aftalt til indfrielse
ultimo september 2017, men PU modtog hverken
information eller penge fra Lundtofte MR. Efter PU’s
rykkerskrivelser meddelte MR, at lånet ville blive
tilbagebetalt inden udgangen af 2017. Det skete
heller ikke. Efter yderligere rykkerskrivelser fra PU
blev likviditetslånet omsider indfriet 20. juli 2018.
Desuden kan PU oplyse, at samlet set har Kgs Lyngby
PU brugt mindst 50% af tiden på udvalgets møder til
at behandle sager vedrørende Lundtofte MR. PU’s
formand har desuden brugt 50-100 timer om året i
indeværende valgperiode alene på at behandle sager
vedrørende Lundtofte MR. Provsten har som
minimum brugt et tilsvarende antal timer på
sagerne. Det er alt sammen sket uden at Lundtofte

MR har fulgt PU’s anvisninger og beslutninger.
Hvad fremtiden angår kan PU oplyse, at PU generelt
ser frem til et godt samarbejde med MR. Der er sket
en del udskiftninger i MR i forbindelse med
menighedsrådsvalget 2020 og menighedsrådet har
ved konstitueringen bl.a. valgt både ny formand og
ny kasserer. Det ønskede møde om en ny
revisorundersøgelse (se pkt 3 og 4) mellem PU og MR
er udsat indtil videre pga Corona. PU har ikke
umiddelbart skønnet, at det var hensigtsmæssigt at
holde et møde via Teams i lyset af de mange sager,
deres kompleksitet og mange bilag. Når KM's
restriktioner giver MR og PU mulighed for at afholde
fysiske møder, indbyder Kgs Lyngby PU Lundtofte
MR til det ønskede møde.
For god ordens skyld vedlægger PU
1. Lundtofte MR’s klage af 6. april 2019 over
provst og PU i Kgs Lyngby Provsti
2. Advokat Jakob Goldschmidts svar af 23. april
2020 på vegne af provst Eigil Saxe
· Provst Eigil Saxes notat af 20.
november 2019 med gennemgang af
MR’s klage inklusive 29 bilag
3. PU’s udtalelse af 21. oktober 2020 til
Københavns Stifts biskop i klagesagen
4. Københavns Stifts biskops afgørelse af 24.
november 2020 i klagesagen
5. Lundtofte MR’s klage af 26. november 2020
til KM over biskoppens afgørelse
ad 2)
PU har drøftet bemærkningerne til PU's håndtering
af budgetproceduren i biskoppen over Københavns
Stifts afgørelse af 24. november 2020 på det
ekstraordinære PU-møde 10. december 2020 og ført
til referat desangående: "PU vil arbejde med en
tydeligere kommunikation."
PU vil benytte denne lejlighed til at bemærke, at den
af biskoppen over Københavns Stifts foreslåede
budgetprocedure har været praktiseret i Kgs Lyngby
Provsti i hvert fald siden 2007 – dog med den
væsentlige forskel, at hvor det pågældende PU i
Kbh's Stift på det årlige budgetsamråd
tilsyneladende meddeler MR, hvad de endelige
drifts- og anlægsrammer skal være, fremlægger Kgs
Lyngby PU et budgetoplæg til drøftelse på
budgetsamrådet. På baggrund af drøftelsen på det
offentlige budgetsamråd i Kgs Lyngby Provsti bliver
de endelige drifts- og anlægsrammer fastlagt ved det
efterfølgende PU-møde. Desuden skriver PU – som
det fremgår af bilag 9 i provstens notat af 20.
november 2019 til MR's klage af 6. april 2019 – et
brev til hvert enkelt MR med tydelig angivelse af hhv
drifts- og anlægsramme, hvor anlægsrammen

endvidere er specificeret med rammebeløbene for
de enkelte anlægsprojekter i sognet.
ad 3)
Vedrørende PU's tilsyn med MR's uafsluttede
regnskaber henviser PU til sit ovenstående svar på
biskoppens spørgsmål 1. PU gør venligst biskoppen
opmærksom på, at PU som nævnt ovenfor
har anmodet om Stiftøvrighedens vejledning.
Vedrørende præsternes oplysninger om et
underskud på MR's frie midler på kr 1,2 mio kan PU
oplyse, at
PU har ikke tidligere været bekendt
med denne oplysning om regnskab
2020, da regnskab 2020 ikke har
foreligget.
11. juni 2020 bad PU provstiets revisor
fa. PricewaterhouseCooper forklare
Lundtofte MR's bemærkninger til
Regnskab 2019 samt straks at
iværksætte en undersøgelse heraf
inklusive fremlæggelse af
dokumentation for oplysningerne, idet
MR i Regnskab 2019 oplyste, "at
Menighedsrådets frie midler udgør DKK
-1.499.526,60" samt at "Hovedparten
af den negative overførsel kan primært
henføres til projekt 8004, 8306, 8504 og
8520, som samlet står for DKK
-2.162.277."
30. oktober 2020 rykkede PU PWC for
et svar.
13. november 2020 oplyste revisor i en
tlf-samtale, at PWC i sommeren 2020
havde henvendt sig til Helsingør Stift
for godkendelse af PU's anmodning.
PWC havde imidlertid ikke orienteret
PU om henvendelsen til Stiftet og heller
ikke om resultatet af henvendelsen.
17. november 2020 oplyste Helsingør
Stift i en tlf-samtale, at PWC var blevet
informeret om, at Stiftet skal godkende
revisionsopgaver, der ligger uden for
revisionsaftalen.
26. november 2020 ansøgte PU
Stiftsøvrigheden om godkendelse af
den ønskede revisorundersøgelse.
19. januar 2021 godkendte
Stiftsøvrigheden PU's ansøgning.
4. februar 2021 bad PU om, at PWC

straks igangsatte revisorundersøgelsen.
5. februar og 9. marts 2021 henvendte
revisor René Søborg sig til
provstisekretæren, der henviste revisor
til at kontakte provsten. Der er ikke
sket yderligere.
ad 4)
Den 10. december 2020 afholdt PU ekstraordinært
PU-møde med Lundtofte MR's uafsluttede sager på
dagsordenen. På PU-mødet var der afsat 1½-2 timer
til en gennemgang af listen af 27. august 2020 over
Lundtofte MR's uafsluttede sager i forhold til
PU. Fire af sagerne blev færdigbehandlet (se
ovenstående svar på spm 1). Der udestår således en
hel del sager til PU's behandling. PU har fortsat ikke
modtaget fyldestgørende svar og redegørelse fra
Lundtofte MR på PU's spørgsmål, som PU har stillet
for at leve op til sin forpligtelse som
tilsynsmyndighed overfor MR's forvaltning af
offentlige ligningsmidler.
PU besluttede på sit møde 3. februar 2021 at
indbyde det nyvalgte MR i Lundtofte Sogn til
et møde om, hvorledes samarbejdet mellem PU og
MR om revisorundersøgelsen af Lundtofte MR's
regnskab 2019 skulle foregå samt en drøftelse af
fordelingen af udgifterne til undersøgelsen mellem
PU og MR. PU førte til referat, at "Denne
revisorundersøgelsen har til hensigt at afklare
udestående spørgsmål, så MR og PU har en afklaret
regnskabssituation at arbejde videre på og ud fra. PU
ser generelt frem til et godt samarbejde med MR."
Det ønskede møde mellem PU og MR er udsat indtil
videre pga Corona. PU har ikke umiddelbart skønnet,
at det var hensigtsmæssigt at holde et møde via
Teams i lyset af de mange sager, deres kompleksitet
og mange bilag. Når KM's restriktioner giver MR og
PU mulighed for at afholde fysiske møder, indbyder
Kgs Lyngby PU Lundtofte MR til det ønskede møde.
Provstiudvalgets sammensætning 2013-dags dato,
dvs i de to perioder sagen vedrører.
Provstiudvalget for perioden 2013-2017 bestod af
fire valgte medlemmer, et gejstligt medlem valgt af
og blandt provstiets præster samt provsten, der er
født medlem. Provsten er tillige forretningsfører for
provstiudvalget.
Medlemmerne var John Bagger-Petersen (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Lundtofte Kirke), HansChristian Jørgensen (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Christianskirken), Ulla
W. Jeppesen (samtidig menighedsrådsmedlem ved
Sorgenfri Kirke), Vibeke Lentz (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Lyngby Kirke) og

sognepræst Julie Bjørklund Rebel (præst ved
Lundtofte Kirke).
Ved konstitueringen af provstiudvalget i december
2013 blev John Bagger-Petersen valgt som formand.
Udover at være valgt medlem af provstiudvalget var
John Bagger-Petersen som nævnt medlem af
menighedsrådet ved Lundtofte Kirke. Her havde han
posten som kasserer og regnskabsfører.
I forbindelse med valg af nyt provstiudvalg i efteråret
2017 blev det vedtaget at udvide antallet af valgte
provstiudvalgsmedlemmer til seks. Provstiudvalget
for perioden 2017-2021 består derfor af seks valgte
medlemmer, et gejstligt medlem valgt af og blandt
provstiets præster samt provsten, der er født
medlem. Provsten er tillige forretningsfører for
provstiudvalget.
Valgt blev John Bagger-Petersen (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Lundtofte Kirke), HansChristian Jørgensen (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Christianskirken), Ulla
W. Jeppesen (samtidig menighedsrådsmedlem ved
Sorgenfri Kirke), Vibeke Lentz (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Lyngby Kirke), Uni
Isenstein Nielsen (samtidig menighedsrådsmedlem
ved Virum Kirke), Lars Heilesen (samtidig
menighedsrådsmedlem ved Taarbæk Kirke) og Julie
Bjørklund Rebel (præst ved Lundtofte Kirke).
Ved konstitueringen af provstiudvalget i december
2017 blev Lars Heilesen valgt som formand. Et af
medlemmerne af provstiudvalget var således fortsat
John Bagger-Petersen, der som nævnt var
menighedsrådsmedlem ved Lundtofte Kirke, hvor
han havde posten som kasserer og regnskabsfører.
Pr. 1. januar 2018 overgik regnskabsførelsen ved
Lundtofte Kirke til LAM. John Bagger-Petersen
fortsatte som kasserer.
I november 2018 fik provstiudvalget meddelelse om,
at John Bagger-Petersen var sygemeldt fra arbejdet i
provstiudvalget. Sygemeldingen blev fremsendt at
Lundtofte Menighedsråds formand. Dette til trods
for at John Bagger-Petersen ikke repræsenterer
menighedsrådet i provstiudvalget. PU henvendte sig
til Stiftsøvrigheden for at få vejledning i håndtering
af sygemeldingen. John Bagger-Petersen har ikke
besvaret provstiudvalgets henvendelser om
sygemeldingen.
I maj 2019 indtrådte Annette Brorson i
provstiudvalget som suppleant. Annette Brorson var
tillige medlem af menighedsrådet ved Lundtofte
Kirke, hvor hun var formand. I foråret 2020 meddelte
Annette Brorson imidlertid at hun ikke længere
ønskede at være medlem af provstiudvalget. PU
henvendte sig igen til Stiftsøvrigheden for at få
vejledning i håndtering af Annette Brorsons
meddelelse om udtrædelse. På forespørgsel fik
provstiudvalget meddelelse om, at John BaggerPetersen fortsat var sygemeldt fra provstiudvalget,

og der blev dernæst indkaldt en anden suppleant,
nemlig Martin Frost Sørensen (som samtidig er
medlem af menighedsrådet ved Taarbæk Kirke).
I efteråret 2019 meddelte sognepræst Julie Bjørklund
Rebel, at hun ønskede at trække sig som gejstligt
medlem af provstiudvalget. PU henvendte sig endnu
en gang til Stiftsøvrigheden for at få vejledning i
håndtering af Julie Rebels meddelelse om
udtrædelse. Der er i september/oktober 2020
foretaget suppleringsvalg og sognepræst Kristian
Tvilling (præst ved Virum Kirke) er fra oktober 2020
indtrådt i provstiudvalget som gejstligt medlem.
I hele den periode sagen omhandler har to
medlemmer af Lundtofte Kirkes menighedsråd
således tillige været medlemmer af provstiudvalget. I
perioden frem til december 2017 var den ene
således også formand for provstiudvalget.
Afslutningsvis vil Kgs Lyngby Provstiudvalg gerne
understrege sit alvorlige og vedholdende ønske om
at bidrage til en normalisering af relationen mellem
PU og Lundtofte MR, således at både PU og MR kan
koncentrere sig om opgaverne i eget regi. PU
deltager meget gerne i møder såvel med biskoppen
som med Lundtofte Menighedsråd med henblik på
at finde en løsning i fællesskab med de implicerede
parter.
-------PU skriver til Lundtofte MR og beder om MR's
bemærkninger til præsternes oplysning (ifølge
referatet fra biskoppens møde med Lundtoftes
præster den 8. marts 2021) om, at "Der er et
underskud på 1,2 mio. kr. på de frie midler".
5 - Kgs Lyngby - Kontorbygning Lyngby Kirkestræde PU godkender MR's ansøgning om igangsættelse
10A - Renovering
af anlægsarbejdet "Kontorbygning Lyngby
Kirkestræde 10A - renovering" med følgende
Beslutningspunkt
bemærkninger:
Den underskrevne og dermed
4. marts 2021 er der sendt mail til MR om, at denne
gældende rådgiveraftale skal
sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
fremsendes via "Byggesag", inden
”Byggesag”.
arbejdet må igangsættes.
8. marts 2021 fremsendte MR kommunens
Med en byggesum på kr 2.147.463 og
byggegodkendelse.
en anlægsbevilling i budget 2021 på kr
Finansiering:
1.401.934 samt overførte midler fra
17. marts 2021 har MR lagt sagen i "Byggesag":
tidligere år på i alt kr 732.946 (der iflg
Byggesum inkl. moms Kr. 2.147.463.
kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 er
Anlægsbevilling i budget 2021 Kr 1.401.934.
reduceret til kr 643.974) har MR 18.
Overførte midler fra tidligere år godkendt på PU
marts 2021 fremsendt ansøgning til PU
møde 19.8.20 Kr. 732.946.
om en tillægsbevilling på kr 101.555.
Iflg kvt-rapport 3. kvartal 2020 er der et samlet beløb
PU har ikke mulighed for at
af videreførte midler til formålet på kr. 643.974.
imødekomme ansøgningen om en
Rådgiveraftale:
tillægsbevilling, da PU ikke råder over
MR har i mail af 24. maj 2020 fremsendt en
uforbrugte og ikke-øremærkede

underskrevet Rådgiveraftale, underskrevet 19. maj
2020.
Rådgiveraftalen, der er indlæst i "Byggesag" er ikke
den underskrevne.
Sagsforløb: Der henvises til dagsorden for og referat
fra PU-mødet 19. august 2020.
Sager:
Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)
Bilag:
Aktdokument, DOC286

6 - Virum - Udskiftning af låsesystem i kirken med
tilhørende lokaler

midler.
MR skal derfor oplyse - inden arbejdet
må igangsættes - hvorledes restbeløbet
skal finansieres, idet PU gør MR
opmærksom på, at evt manglende
beløb samt enhver overskridelse af
budgettet dækkes via kompenserende
besparelser i MR's anlægs- og/eller
driftsbudget eller afholdes af MR's frie
midler.
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

PU godkender igangsættelse af anlægsarbejdet
"Udskiftning af låsesystem i kirken med tilhørende
lokaler".

Beslutningspunkt
5. marts har MR oprettet sagen i "Byggesag".

Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.

MR oplyser, at de mange forskellige nøgler giver
udfordringer i dagligdagens administration og brug
af kirken og dens lokaler.
Således ønsker MR, at der fremover kan udleveres
nøgler, som KUN kan bruges til de relevante døre.
Det indhentede tilbud er i alt kr. 44.247 inkl
moms og 10% til uforudseelige udgifter.
PU har i MR's anlægsbudget 2021 afsat kr 85.000 til
projektet.
Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum kirke Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 7318)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Referat af
menighedsrådsmøde 030321, Referat af
menighedsrådsmøde 13-05-2020,
Udbudsbeskrivelse, Tilbud Virum Kirke omlægning af
låsesystem Lyngby Låse & Alarm, Tilbud Nye låse fra
Nordsjællands låseservice, Låseliste-01,
Grundplaner-01

7 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr

PU godkender regnskab for og evaluering af
projektet "Streamingudstyr".

Beslutningspunkt
Projektregnskab og -evaluering er modtaget.

Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har bevilget kr. 220.000, og projektregnskabet
viser en samlet udgift på kr. 169.305,43.
Sager:
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)
Udviklingspuljen - Virum MR - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)
Bilag:
Aktdokument, Regnskab streaming, Aktdokument,
Evaluering af streaming

8 - Aftale med PricewaterhouseCooper
Beslutningspunkt
Sagen er sat på dagsordenen iht referat fra PU-møde
3. februar 2021, således at PU-formanden, der havde
meldt afbud til mødet 3. februar, også har mulighed
for at kommentere den fremsendte aftale.
Dagsordenen til PU-mødet 3. februar 2021 oplyste:
Stiftsøvrigheden har i mail af 20. januar 2021
besvaret PU's henvendelse af 11. juni 2020
vedrørende afgrænsningen mellem hovedydelser og
særskilte ydelser i aftalen mellem Helsingør
Stiftsøvrighed og PricewaterhouseCoopers
vedrørende revision af de lokale kasser.
Stiftsøvrigheden oplyser, at der er mulighed for at
indgå specifikke aftaler, men ikke generelle aftaler
om regnskabssyn for de enkelte kasser.
Regnskabssynet kan rekvireres af MR med PU's
samtykke.
Mailen af 20. januar 2021 er vedlagt "Kontrakt om
revision af de kirkelige kasser mellem Helsingør
Stiftsøvrighed og PwC Statsautoriseret
revisionspartnerselskab" samt bilag 1,
"Kravsspecifikation", til kontrakten.
Sagshistorik
2. februar 2018 modtages rammeaftale fra PWC
dateret 2. februar 20218.
8. februar 2018 sendes den af provsten (6. februar
2018) underskrevne rammeaftale til revisor.
13. april 2018 sender PU mail til Stiftskontorchef,
idet PU’s formand ønsker at få afklaret
afgrænsningen mellem Hovedydelsen og særskilte
ydelser, inden aftalen underskrives. PU efterlyser
PWC’s aftale med Stiftet, evt. KM.
9. maj 2018 skriver PU til Stiftet, at PU afventer
konferering af lokalaftalen for Kgs Lyngby Provsti
med kontrakten af 17. oktober 2016 mellem Stift og
PWC.

PU tager den af Stiftet fremsendte "Aftale med
PricewaterhouseCooper" til efterretning, idet PU
bemærker, at
Underskrivelse af tiltrædelsesaftalen
med fa. PwC kan nu ske,
idet afgrænsningen mellem
Hovedydelsen og særskilte ydelser med
den fremsendte aftale er afklaret.
Sagshistorikken går tilbage før februar
2018 (hvor PU overgår fra ESDH til det
nye arkivsystem F2).
Stiftets meget lange sagsbehandlingstid
har forsinket og forplumret PU's
mulighed for en fornuftig håndtering af
nærværende revisionsaftale.

9. maj 2018 skriver PU til MR, at PU afventer
konferering (se ovenfor).
MR bedes afvente
nærmere fra PU.
12. juni 2018 genfremsendes PU’s mail af 9. maj
2018 til Stift efter aftale
med Stiftet.
7. september 2018 skriver PU til Stift, at PU
efterspørger et svar på de tidligere henvendelser og
beder om en tilbagemelding.
28. september 2018 beder PU Stiftet om svar, da
revisor deltager i PU
møde 28. november 2018.
5. oktober 2018 oplyser Stiftet, at PU’s forespørgsel
er forelagt Udbudsgruppen og Stiftet vil vende
tilbage, når tilbagemelding fra Udbudsgruppen er
modtaget.
29. november 2018 spørger PU Stiftet, hvornår PU
kan forvente at modtage
svar på forespørgselen.
3. maj 2019 skriver PU til Stiftet, at PU besluttede på
møde 1. maj 2019 at rykke Stift for svar om
konferering af lokalaftalen for Kgs Lyngby Provsti
med kontrakten af 17. oktober 2016 mellem Stiftet
og PWC. Ser frem til at modtage Stiftets svar herom.
3. juni 2019 meddeler Stiftet, at sagen blev sendt til
udtalelse i Udbudsgruppen 5. oktober 2018.
Udbudsgruppen har ikke modtaget henvendelsen,
oplyser de. Henvendelsen sendt på ny den 3. juni
2019.
12. december 2019 rykker PU Stiftet for svar.
13. december 2019 fremsender Stiftet svar af 20.
august 2019, som Stiftet
beklager ikke er kommet
frem til PU.
29. januar 2020 fører PU til protokol i sagen om
aftalen med PwC, at "Underskrivelse af
tiltrædelsesaftalen med fa. PwC afventer også denne
afklaring."
11. juni 2020 skriver PU til Stiftet, at det er PU’s
vurdering, at skrivelsen af 20. august 2019 (se under
datoen 13. december 2019 ovenfor) ikke besvarer
PU’s spørgsmål. PU besluttede på møde 10. juni
2020 at rykke for et svar, der forholder sig til PU’s
spørgsmål. Dette udfoldes.
17. november 2020 genfremsendes PU’s mail af 11.
juni 2020 efter aftale med
Stiftskontorchefen.
20. januar 2021 fremsender Stiftet et svar til PU.
Kravsspecifikation samt
revisorkontrakt
medsendes.

9 - Budget 2022

PU fokuserer mere på MR's driftsbudgetter, og
MR skal ”rense” budgettallene for
Beslutningspunkt
bevillinger til engangsudgifter, så de
ikke automatisk medtages i
PU besluttede efter budgetsamrådet 2020 at
efterfølgende år. F.eks. feriepenge
fokusere mere på MR's driftsbudgetter
MR skal udarbejde bilag til regnskab og
MR skal ”rense” budgettallene for
budget, der viser disse engangsudgifter
bevillinger til engangsudgifter, så de
MR skal arbejde med driftsbudgettet

ikke automatisk medtages i
efterfølgende år
MR skal udarbejde bilag til regnskab og
budget, der viser disse engangsudgifter
MR skal arbejde med driftsbudgettet
under hensyntagen til de generelle
nedskæringer i samfundet
PU skal udmelde foreløbige driftsrammer for MR's
budget 2022 senest 15. april 2021.
Udmeldingen sker via Økonomisystemet.
Ved Formandsmødet 25. marts 2021 fremlægges
PU's udkast til foreløbige driftsrammer.
På baggrund af drøftelsen på Formandsmødet
fastlægger PU efterfølgende de foreløbige
driftsrammer.

under hensyntagen til de generelle
nedskæringer i samfundet
På Formandsmødet den 25. marts 2021 fremlagde
PU et udkast til foreløbige driftsrammer.
På baggrund af drøftelsen på Formandsmødet
fastlagde PU efterfølgende de foreløbige
driftsrammer.
De foreløbige driftsrammer for MR's budget 2022 er
identiske med de foreløbige driftsrammer for MR's
budget 2021.
De skal udmeldes senest 15. april 2021, og
udmeldingen sker via Økonomisystemet.

PU godkender, at
MR fremskriver de foreløbige
driftsrammer med en fast procentdel,
Evt fremskrivning, herunder evt lønfremskrivning?
idet
Ønsker PU at
MR skal justere lønbudgetterne fra
fremskrive de foreløbige driftsrammer
2020/2021 med den af Kirkeministeriet
med en fast procentdel, der gælder for
udmeldte lønfremskrivning, der
alle MR, eller på grundlag af en
offentliggøres senere.
vurdering af det enkelte MR’s
Lønfremskrivningen sker alene på de
regnskab?
faste lønudgifter til de ansatte
de foreløbige driftsrammer for budget
medarbejderes løn, og
2022 er identiske med de foreløbige
ikke på de honorarlønnede ansatte (til
driftsrammer for budget 2021?
foredrag, koncerter mv og MR's
justere lønbudgetterne fra 2020/2021
tillidsposter).
med den af Kirkeministeriet udmeldte
lønfremskrivning, der offentliggøres
PU beder provstikontoret gennemgå budgetterne for
senere?
2020 og 2021 for specificering af engangsudgifter,
en evt lønfremskrivning alene sker på der skal trækkes ud af driftsbeløbet, specielt
de faste lønudgifter til de ansatte
afsættelse af feriepenge.
medarbejderes løn?

10 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken
Informationspunkt
2. december 2020 modtog PU "Revideret projekt
Kørevej til kirken".
6. januar 2021 bad PU i mail MR rette henvendelse
til landskabsarkitekt Charlotte Skibsted med henblik
på en tydeliggørelse af de seks punkter i det
reviderede projekt, som Stiftsøvrigheden i sin
skrivelse af 13. august 2020 til MR havde gjort
opmærksom på, idet PU konstaterede, at det ikke
fremgik af de modtagne bilag, at det reviderede
projekt havde forholdt sig til alle seks punkter. PU
oplyste desuden, at når disse oplysninger var
modtaget, ville projektet blive fremsendt til
Stiftsøvrighedens behandling.

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

11. februar 2021 spurgte MR i mail
til Stiftsøvrigheden, hvornår Stiftsøvrigheden ville
returnere sagen til MR.
11. februar 2021 oplyste Stiftsøvrigheden i mail til
MR med cc til PU, at Stiftet havde afsluttet sagen 13.
august 2020, og at der ikke var modtaget et revideret
projekt.
11. februar 2021 skrev MR til Stiftsøvrigheden med
cc til PU, at det undrede dem, at projektet "Kørevej"
ikke var fremsendt til Stiftet.
12. februar 2021 oplyste PU i mail
til Stiftsøvrigheden, at PU i mail af 6. januar 2021
havde bedt MR om en tydeliggørelse af de seks
punkter, som Stiftsøvrigheden i sin skrivelse af 13.
august 2020 havde gjort MR opmærksom på.
4. marts 2021 har PU meddelt i mail, at MR skal
oprette sagen i det elektroniske
selvbetjeningssystem ”Byggesag”.
9. marts 2021 havde provsten et møde på
kirkegården med MR og Charlotte Skibsted om
sagen. MR vil færdiggøre det reviderede projekt og
oprette sagen i "Byggesag".
Sager:
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)
Bilag:
Aktdokument, DOC152

11 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) PU afventer nærmere fra MR, når
forundersøgelsen har fundet sted.

12 - Kgs Lyngby - Orgel
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.

2) PU afventer MR's fremsendelse af detailprojekt
med iagttagelse af konsulenternes udtalelser.

13 - Kgs Lyngby - Reparation af klokke

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) PU afventer MR's svar på mail af 6. januar 2021,
hvor PU har bedt MR fremsende en forklaring på,
hvorfor den af PU anviste ansøgningsproces og
gældende lovgivning på området ikke er blevet
fulgt.

14 - Kgs Lyngby - Revner i Lyngby Kirkes murværk

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
"Byggesag".
2) PU afventer konsulentudtalelser fra
Stiftsøvrigheden, hvorefter PU tager stilling til
projektet.

15 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
4. februar 2021 har PU anmodet Stiftsøvrigheden om
evt godkendelse af den udførte reparation af taget
eller stillingtagen til, om arbejdet skal laves om.
4. marts 2021 har PU i mail til MR oplyst, at denne
sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”, således at Stiftsøvrigheden kan
behandle sagen.

16 - Kgs Lyngby - Ansøgning om 5% midler til
udgifter ifm langtidssygemelding
Informationspunkt
Afventer bilag fra MR.

PU afventer bilag fra MR.

17 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationssag
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) PU afventer MR's oplysninger om, hvordan MR vil
finansiere anlægsarbejdet.

18 - Lundtofte - Belægning og facade - kirke,
kirkegård og materielgård
Informationssag
PU besluttede på et ekstraordinært PU-møde 10.
december 2020, at sagen skal fremsendes til Stiftet
for vejledning om, hvordan sagen kan afsluttes.

Skønt sagen er meget omfattende og arbejdet
dermed er tilsvarende omfattende, henstiller PU til,
at arbejdet færdiggøres snarest muligt, samtidig med
at PU udtrykker sin forståelse for, at
provstisekretæren siden ultimo november 2020 har
været halvtids sygemeldt.

Sagen er ganske omfattende (går tilbage til 2016), og
arbejdet dermed er ikke afsluttet.

19 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationssag
1) PU afventer MR, idet PU ikke har modtaget det
efterspurgte materiale fra MR efter PU-mødet 23.
oktober 2019.
2) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.

20 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1
Informationssag
PU besluttede på et ekstraordinært PU-møde 10.
december 2020, at sagen skal fremsendes til Stiftet
for vejledning om, hvordan sagen kan afsluttes.

Skønt sagen er meget omfattende og arbejdet
dermed er tilsvarende omfattende, henstiller PU til,
at arbejdet færdiggøres snarest muligt, samtidig med
at PU udtrykker sin forståelse for, at
provstisekretæren siden ultimo november 2020 har
været halvtids sygemeldt.

Sagen er ganske omfattende (går tilbage til 2013), og
arbejdet dermed er ikke afsluttet.

21 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Forbindelsesgang PU afventer MR's fremsendelse af tilrettet og
underskrevet rådgiveraftale, som PU bad om i brev

Informationssag

af 18. marts 2016.

PU afventer MR's fremsendelse af tilrettet og
underskrevet rådgiveraftale, som PU bad om i brev
af 18. marts 2016.

22 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelser

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationssag
1) PU afventer MR's information om status og nyt i
sagen.
2) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.

23 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016
Informationssag

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

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

24 - Lundtofte - Regnskab 2016

PU afventer revisorundersøgelsen af MR's regnskab
2019.

Informationssag
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

25 - Lundtofte - Regnskab 2017

PU afventer revisorundersøgelsen af MR's regnskab
2019.

Informationssag
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

26 - Lundtofte - regnskab 2018
Informationssag
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

PU afventer revisorundersøgelsen af MR's regnskab
2019.

27 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

PU afventer revisorundersøgelsen af MR's regnskab
2019.

Informationssag
Afventer revisorundersøgelse af MR's regnskab
2019.

28 - Lundtofte - Budget 2021
Informationspunkt

PU rykker MR for svar på henvendelsen af 27.
november 2020 om MR's manglende
beslutningsdygtighed i forbindelse med godkendelse
af budget 2021.

PU har 16. december 2020 genfremsendt PU's mail
af 27. november 2020 til MR. I mailen oplyste PU, at
MR ikke var beslutningsdygtigt på
MR's ekstraordinære møde den 9. november 2020,
hvor MR godkendte budget 2021.
PU imødeser MR's svar.

29 - Lundtofte - Honorarer til Menighedsrådets
lønnede poster

PU rykker for dokumentation for de udbetalte
honorarer i 2020 til MR's lønnede poster.

Informationspunkt
PU har ikke modtaget den efterlyste dokumentation
fra MR for de udbetalte honorarer i 2020 til MR's
lønnede poster.

30 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken

PU afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
4. februar 2021 meddelte PU i mail til MR, at "Det
efterspurgte materiale er modtaget fra
Menighedsrådet i mail af 9. december 2020, og
Menighedsrådet kan igangsætte arbejdet."
PU afventer byggeregnskab.

31 - Sorgenfri - Embedsboligen Hummeltoften 3A Istandsættelse
Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) Afventer byggeregnskab.

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

32 - Taarbæk - deponering af gammel altertavle

PU afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt
PU afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

33 - Taarbæk - Skovkirkegård

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) PU afventer MR.

34 - Taarbæk - Nyt sognehus

PU konstaterer, at sagen er oprettet i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) Konsulentrunden, der var planlagt til marts måned
2021, er udskudt til 15. og 16. juni 2021 pga Corona
situationen.
Sager:
Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)
Bilag:
Aktdokument

35 - Virum - Renovering af Store Krypt

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”.
2) PU afventer MR.

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

PU afventer sagernes oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
1) Der er sendt mail til MR 4. marts 2021 om, at
denne sag skal oprettes i selvbetjeningssystemet
”Byggesag”. Der er tale om 3 sager.
2) PU afventer byggeregnskab

37 - Regnskab 2019

PU afventer Christians MR's kommentarer til
revisionsprotokollat for regnskab 2019.

Informationspunkt
PU ser frem til at det bliver muligt at afholde det
Vedr MR's kommentarer til revisionsprotokollat for ønskede møde mellem PU og Lundtofte MR, når
regnskab 2019
Corona-restriktionerne ikke længere umuliggør det.
4. februar 2021 blev Christians Sogns Menighedsråd
anmodet om at fremsende MR's kommentarer til
revisionsprotokollat for regnskab 2019.
Vedr Revisorundersøgelse
3. februar 2021 besluttede PU at rette "henvendelse
til MR om et fælles samarbejde om en
revisorundersøgelse foretaget af
PricewaterhouseCooper om "Lundtofte Sogns
Menighedsråds kommentarer til regnskab for 2019
og undersøgelse af dokumentation for
oplysningerne" og en afklaring af fordelingen af
udgiften for revisorundersøgelsen. Denne
revisorundersøgelse har til hensigt at afklare
udestående spørgsmål, så MR og PU har en afklaret
regnskabssituation at arbejde videre på og ud fra. PU
ser generelt frem til et godt samarbejde med MR."
5. februar og 9. marts 2021 har René Søborg,
revisionsfirmaet PwC, henvendt sig vedrørende
revisorundersøgelsen af Lundtofte MR's regnskab
2019.
Det ønskede møde mellem PU og MR, hvor bl.a.
betalingen for revisorundersøgelsen afklares, er
udsat indtil videre pga Corona.

38 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænse

PU afventer de to menighedsråd.

Informationspunkt
Afventer MR'ene.

39 - Udviklingspuljen - Krop og Ånd - Christians
Informationspunkt

PU afventer evaluering af projektet.

Projektregnskab er modtaget.
Når evaluering af projektet foreligger, sættes sagen
på dagsordenen.
Sager:
Udviklingspuljen - projekt "Krop og Ånd" (2019 34917)
Bilag:
Aktdokument, Regnskab Cross Yoga med bilag til
provstiet, formål 3206

40 - Referater fra offentlige MR møder 2021
Christians: Referat fra MR møde 19. januar 2021

Taget til efterretning.
PU skal bede alle MR huske, at referater fra MR's
offentlige møder skal fremsendes til Provstikontoret,
når de er godkendt.

Kgs Lyngby: Referat fra MR møde 26. januar 2021 og
25. februar 2021
Sorgenfri: Referat fra MR møde 14. januar 2021
Taarbæk: Referat fra MR møde 23. februar 2021
Virum: Referater fra MR møde 18. november 2020
(Konstituerende møde), 13. januar 2021 og 3. marts
2021
Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Bilag:
Aktdokument, Referat 23-02-2021, Aktdokument,
2021-01-19 Beslutningsprotokol, Aktdokument,
DOC138, Aktdokument, DOC283, Aktdokument,
Referat af menighedsrådsmøde 041120, Referat af
konst. menighedsrådsmøde 181120, Referat af
menighedsrådsmøde 130121, Referat af
menighedsrådsmøde 030321

41 - Eventuelt

Intet.
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Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Vibeke Susanne Lentz

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Ulla Willaing Jeppesen

Uni Nielsen

Martin Court Frost Sørensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Andreassen
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