Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 24. november 2021 - d. 24-11-2021 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Willaing Jeppesen, Uni Nielsen, Inger
Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe, Beate Alice Andreassen
Mødet slut kl. 17.00.
Næste møde 26. januar 2022, kl. 16.30-19.00.

Mødepunkt

Referat

1 - Konstituering af nyt Provstiudvalg - Valg af
formand

Uni Isenstein Nielsen blev valgt som formand med 6
stemmer og 1 blank stemme.

Beslutningspunkt

Der tillægges formanden et honorar på kr. 40.000.

I henhold til "Bekendtgørelse af lov om folkekirkens Honorarer, diæter og KM-godtgørelse udbetales 1
økonomi" nr. 95 af 29. januar 2020, prg. 17b, stk.
gang om året i december måned.
1, indkalder provsten til det konstituerende møde,
hvor der skal vælges formand og næstformand.
Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag til
dagsordenen.
Formanden vælges ved skriftlig afstemning og valget
har virkning for udvalgets funktionsperiode.
Det besluttes om formanden skal tillægges honorar
og i bekræftende fald med hvilket beløb.

2 - Konstituering af nyt Provstiudvalg - Valg af
næstformand

Vibeke Lentz blev valgt med 4 stemmer en blank og 2
stemmer til Hans-Christian Jørgensen.

Beslutningspunkt
Næstformanden vælges ved skriftlig afstemning og
valget har virkning for udvalgets funktionsperiode.

3 - Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt

Dagsordenen godkendt.

4 - Postllisten

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

5 - PUK Økonomi

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

Indestående:
PUK Drift: Kr. 617.141
5%: Kr. 2.157.876
Udviklingspuljen: Kr. 1.293.475

Aftale med Kirkeadministration (KAM):
KAM har fremsendt udkast til aftale om delvis
varetagelse af provstiets regnskab. Udkastet er
vedlagt som bilag.
Opstartstidspunktet forventes at blive 1. januar 2022
og inden skal anvendelsen af elektroniske bilag (i
Brandsoftsystemet) være igangsat.
Sager:
PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283)
Bilag:
SV Fra Kgs Lyngby Provsti til KAM, S. Spangsberg
Udkast til aftale (STPR F2 1613980), Aftale Kgs.
Lyngby.

6 - Provstiudvalget: Forretningsorden og
regnskabsinstruks
Beslutningspunkt

1) Der skal ændres i antal læge medlemmer i prg. 1
og i tillægget skal formandens honorar ændres iht
beslutning truffet under pkt. 1.
Forretningsordenen forelægges til godkendelse på
næste ordinære PU-møde.

1) Der skal udarbejdes og godkendes
forretningsorden for det nye provstiudvalg.
2) Bilag til regnskabsinstruks tilrettes og fremlægges
Til orientering vedlægges det afgåede provstiudvalgs til godkendelse på næste ordinære PU-møde.
forretningsorden med tillæg samt standard
forretningsorden.
2) Der skal udarbejdes bilag til regnskabsinstruks for
det nye provstiudvalg.
Den gældende Regnskabsinstruks vedlagt som bilag.
Sager:
KLP-Provstiudvalget 1921-1925 (2021 - 31122)
KLP-Provstiudvalget 1921-1925 (2021 - 31122)
Bilag:
Aktdokument, Forretningsorden for Provstiudvalget Vedtaget på provstiudvalgsmøde 24. januar 2018,
Aktdokument, Bilag til regnskabsinstruks godkendt
og underskrevet på PU møde 28. oktober 2020

7 - Kgs Lyngby - Orgel
Beslutningspunkt

Helsingør Stift har i mail af 11. december 2020
principgodkendt MR's fremsendte ansøgning om nyt
orgel, med den betingelse, at konsulenternes
udtalelser iagttages, herunder særligt at:

Sagen er oprettet i Byggesag 8. november 2021.
Stiftsøvrigheden har i mail af 11. december 2020
principgodkendt MR's fremsendte ansøgning om et
nyt orgel med den betingelse, at konsulenternes
udtalelser iagttages i det detajlprojekt der skulle
fremsendes.

Det oplyses hvad afstanden er fra
orgelhusenes top til hvælvene.
Afklaring af, hvorvidt vestvinduet søges
genåbnet.

MR bedes oplyse hvad afstanden er fra orgelhusenes
top til hvælvene og bedes afklare om
Detailprojektet foreligger i bilagene lagt i Byggesag 8. Nationalmuseet skal godkende det foreslåede
november 2021.
arbejde der skal foretages for at åbne vestvinduet.
Bemærkninger til det fremsendte:
Stiftets principgodkendelse (fremsendt i mail af 11.
december 2020) betinges af, at konsulenternes
udtalelser iagttages.

Finansiering:
PU opfordrer MR til at fortsætte med at søge
fondsmidler til projektet og giver tilsagn om MR's
ansøgning om stiftslån for restbeløbet.

Ad 1)
Oplysning om afstand fra orgelhusenes top til
hvælvene
Projektbeskrivelsen oplyser, at: ”Der skabes en bred
åbning hvor kalkmalerierne bliver synlige midt over
orglet” og senere står der: ”….kun være mindre
elementer der ikke er direkte aflæselige ved de
yderste piber”.
Der foreligger ikke oplysninger om afstanden fra
orgelhusenes top til hvælvene. Der er tegninger
uden mål, der viser placeringen.

Notat er modtaget fra Grube Mikkelsen i mail af 19.
november 2021.
Ifølge notatet er den indgåede rådgiveraftale formelt
i orden, da både overslaget, honorar eller tidsplan
rent fagligt skønnes at være inden for det normale
område.

Afklaring af, hvorvidt vestvinduet søges genåbnet
Projektbeskrivelsen oplyser, at vinduet søges
genåbnet, og der er informationer om, hvad og
hvordan det skal gøres.
Skal Nationalmuseet godkende det foreslåede?
Ad 2)
Kassationserklæring
Der foreligger en kassationserklæring.
Orglet er fra 1960, og det oplyses ikke, at det har
særlig arkitektonisk eller orgelhistorisk interesse. MR
vil forsøge at sælge orglet. Denne eventuelle indtægt
er ikke medtaget i budgettet.
Ad 3)
Vindforsyning til orglet
I det principgodkendte forslag er vindforsyning
placeret i gulvet i en muret kiste. I den nu
fremsendte projektbeskrivelse skal vindforsyningen

Der gøres opmærksom på, at rådgiveraftaler skal
fremsendes til PU's godkendelse inden MR's
godkendelse og underskrift.
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

ophænges bag på orgelhuset. Konsulenten
anbefalede , at det skulle anbringes et andet sted
end i gulvet pga de omfattende arkæologiske
udgravninger det kunne medføre ved anbringelse i
gulvet.
Rådgiveraftale
Der er fremsendt en underskrevet Rådgiveraftale.
Aftalen er underskrevet 3. november 2021. Den er
ikke godkendt af PU inden MR's underskrift. Stiftet
skriver i mail af 11. december 2020
(Principgodkendelsen), at: ”MR kan indsende forslag
til rådgivningsaftale mellem menighedsrådet og
arkitekten til stiftet til gennemsyn”. Det fremgår ikke
af det fremsendte, om MR har benyttet sig af den
mulighed.
Finansiering
Iht Styring Anlægsaktivitet er der kr. 495.271,30
tilbage af bevilgede og overførte beløb.
Derudover er der kr. 1 mio fra Augustinusfonden og
kr. 500.000 i Frie midler hensat til anlægget.
Samlet udgift har MR opgjort til kr. 6.735.000.
MR fortsætter med at søge fondsmidler og søger om
PU's tilsagn om stiftslån for restbeløbet.
Sager:
Kgs. Lyngby - Orgel (2018 - 3409)
Kgs. Lyngby - Orgel (2018 - 3409)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Bilag:
Sv Fra Kgs Lyngby Provsti til Kgs Lyngby MR Orgel
(STPR F2 1622871), Orgelsag Lyngby, Aktdokument,
Opsummering, DOC004, DOC003, DOC002, DOC001,
DOC000, DOC, Ansøgning om om tilsagn om stiftslån,
DOC005

8 - Lundtofte - Opfølgning på klage

PU ønsker at ansøge om Stiftsøvrighedens
godkendelse til at PU godkender en model til at
Beslutningspunkt
afslutte de uafsluttede årsregnskaber frem til 2020,
således at der fastlægges et primotal pr 1. januar
Mail fra Lundtofte af 3. november 2021 med
2021 som status. Der udarbejdes et forslag til
oplysning om frigivne præsteembedskapitaler i 2017 skrivelse, der fremlægges på næste PU-møde.
og 2018.
PU ønsker stadig, sammen med Lundtofte MR, at
PU skrev efter PU-mødet 27. oktober 2021 til
forsøge at opklare de foregående års
PricewaterhouseCooper, at det fremsendte "Udkast regnskabsføringer med henblik på en godkendelse af
til kort notat om anlægsmidler i Lundtofte Sogn i
regnskab 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

årene 2017-2020" ikke gav klare svar på de af PU
stillede spørgsmål, og at PU efterlyser relevante og PU tager henvendelsen fra PWC til efterretning og
forståelige opgørelser for regnskaberne 2016, 2017, ser på nuværende tidspunkt ikke nogen grund til at
2018 og 2019.
holde et møde.
Mail fra PricewaterhouseCooper af 29. oktober
2021, hvor revisor René Søeborg foreslår et møde,
hvor revisor og provst fælles har mulighed for at på
papirerne og drøfte, hvad der er uklart, og om
ønskeligt kunne der også være deltagelse fra
Provstiudvalget.

Inger Elgaard deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

Sager:
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Bilag:
Re Akt uden titelFra Kgs Lyngby Provsti til fa.
PricewaterhouseCooper Lundtofte - Opfølgning af
klage - Revisorundersøgelse (STPR F2 1613173),
Præsteembedskapitalen

9 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

PU fastholder bevillingen i budget 2022 af kr.
375.000 til nyt lydanlæg i kirken.

Beslutningspunkt
Pr. 1. januar 2022 behandler PU anlægsarbejder der
Det blev på PU mødet 27. oktober 2021 besluttet, at er givet bevilling til i budget 2022 uden hensyn til de
sagen skulle overføres til næste ordinære PU møde foregående års udestående regnskaber og
som et beslutningspunkt.
anlægsprojekter. Der arbejdes med andre ord med
2022 som år "0".
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag" og
MR har i budget 2022 fået bevilget kr. 375.000 til nyt ønsker en tidsplan for projektets udførelse.
lydanlæg i kirken.
Inger Elgaard deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
10 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelse

PU fastholder bevillingen i budget 2022 af kr.
1.500.000 til renovering af badeværelser og nyt
kontor i kælderen.

Beslutningspunkt
Pr. 1. januar 2022 behandler PU anlægsarbejder der
Det blev på PU mødet 27. oktober 2021 besluttet, at er givet bevilling til i budget 2022 uden hensyn til de
sagen skulle overføres til næste ordinære PU møde foregående års udestående regnskaber og
som et beslutningspunkt.
anlægsprojekter. Der arbejdes med andre ord med
2022 som år "0".
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag" og
MR har i budget 2022 fået bevilget kr. 1.500.000 til ønsker en tidsplan for projektets udførelse.
renovering af badeværelser og kontor i kælderen.

Inger Elgaard deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

11 - Virum - Store Krypt

PU godkender opdelingen af projektet i de 3
foreslåede etaper.

Beslutningspunkt

MR søger om at opdele projektet i 3 etaper:
1 - Indkøb af møbler
2 - Renovering af køkken
3 - Krypten

1) PU beder MR indhente alternativt tilbud på
møblerne, på baggrund af at det samlede beløb i
møbelnotat af 5. november 2021 fremgår som kr.
672.000 inkl. moms, mens det af projektforslaget
oplyses til kr. 380.000.
MR bedes fremsende det/de alternative tilbud
sammen med begrundelse for det valgte tilbud.

Ansøgning af 8. november 2021 om indkøb af
møbler til en budgetteret pris på kr. 672.000.

MR kan kontakte Stiftet for vejledning i sagen
vedrørende indhentning af alternativt tilbud.

Sagen er lagt i Byggesag den 8. november 2021.

Iht budget 2022 er der til projektet et indestående
på kr. 616.500.

2) Notat i sagen er modtaget fra Grube Mikkelsen 19.
november 2021.
MR bedes forholde sig til bemærkningerne i notatet
Der blev i budget 2018 bevilget kr. 600.000 til projekt forud for fremsendelsen af et endeligt budget.
Store Krypt og i budget 2020 bevilget kr. 150.000 til
køkkenprojektet. Disse to projekter er efter
Uni Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette
ansøgning til PU slået sammen. Der er overført kr.
punkt.
48.354 fra andre projekter. I budget 2021 er der
bevilget kr. 500.000 til afdrag på lån og i 2022 er der
ligeledes bevilget kr. 500.000 til afdrag på lån. PU har
henvist MR til at finansiere en del af projektet ved
optagelse af lån i stiftsmidlerne.
Sagen er 12. november 2021 sendt til provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
til udtalelse.
MR er i mail af 12. november 2021 bedt om at
fremsende det i projektforslaget nævnte
skitseforslag fra Fogh & Følner fra januar 2020.
Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 30706)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 30706)
Bilag:
Ansøgning om anskaffelse af nye møbler,
Aktdokument, Opsummering, Tilbud Virum Kirke
(003) 200stole 50 borde, Referat af
menighedsrådsmøde 031121, Referat af
ekstraordinært menighedsrådsmøde 180621,

Projektforslag-01-rev 4 sept., Projektforslag-01,
Møbelnotat 02, Møbelnotat 01

12 - Regnskab 2019

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt
Christians bemærkninger til revisionsprotokollat til
regnskab 2019 modtaget 13. november 2021.
Sager:
Regnskab 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 3063)
Bilag:
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2019, 2021-0601 Åbent Referat

13 - Regnskab 2020

Taget til efterretning og der rykkes for de
udestående bemærkninger.

Beslutningspunkt
Christians: Bemærkninger til revisionsprotokollat
modtaget i mail af 5. november 2021.
Kgs Lyngby:
Lundtofte:
Sorgenfri:
Taarbæk: Bemærkninger til revisionsprotokollat
modtaget i mail af 9. november 2021.
Virum: Bemærkninger til revisionsprotokollat
modtaget i mail af 1. november 2021.

Sager:
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Bilag:
Revisionsprotokollat regnskab 2020 Virum Kirke,
Revisionsprotokollat 2020, 2021-10-13
aabent_referat, Sv Fra Kgs Lyngby Provsti til
provstiets menighedsråd Regnskab 2020 (STPR F2
1614456), Referat Taarbæk MR-møde 911, Referat
2021-11-09

14 - Budget 2022 - Legalitetskontrol

Beslutningspunkt
Alle de indlæste budgetter for 2022 er i

overensstemmelse med de udmeldte rammer.
Kgs Lyngby MR og Virum MR har godkendt budget
2022 og lagt referatet med godkendelsen i
Dataarkivet.
Sorgenfri MR og Taarbæk MR har godkendt budget
2022, men mangler at lægge referatet med
godkendelsen i Dataarkivet.
Christians MR og Lundtofte MR ses ikke at have
godkendt budget 2022 og lagt referatet med
godkendelsen i Dataarkivet.

15 - Christians - Ekspropriationserstatning

Taget til efterretning.

Informationspunkt

Det bemærkes at erstatningsbeløbet skal anvendes
til anlæg og at PU skal godkende anvendelsen.

I 2020 blev der i forbindelse med anlægningen af
Letbanen eksproprieret noget jord ved
Christianskirken. Ekspropriationen udløste en
udbetaling på kr. 85.000.
Stiftet oplyser, at i henhold til "Bekendtgørelse om
bestyrelse af kirke- og præsteembedskapitaler" kan
erstatningen anvendes til anlæg efter godkendelse
af PU.

Sager:
Menighedsråd - Christians Sogn (2018 - 15246)
Menighedsråd - Christians Sogn (2018 - 15246)
Bilag:
Christians - Erstatning ifm ekspropriation,
Aktdokument

16 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier
Informationspunkt

1) PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
2) PU afventer nærmere fra MR, når
forundersøgelsen har fundet sted.

1) PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
2) PU afventer nærmere fra MR, når
forundersøgelsen har fundet sted.

17 - Kgs Lyngby - Klokker

Afventer Stiftsøvrigheden.

Informationspunkt
Afventer Stiftsøvrigheden.

18 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

19 - Kgs Lyngby - Revner i kirkemuren

Afventer endeligt projekt fra MR.

Informationspunkt
Afventer endeligt projekt fra MR.

20 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

21 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A Renovering

Afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

22 - Lundtofte - Lys på P.plads
Informationspunkt

PU besluttede på sit møde 18. august 2021, at PU
ikke godkender igangsættelse af anlægsarbejder, før
der foreligger et resultat af revisorundersøgelsen af
MR's regnskab 2019.

PU besluttede på sit møde 18. august 2021, at PU
ikke godkender igangsættelse af anlægsarbejder, før PU fastholder at der ikke godkendes igangsættelse af
der foreligger et resultat af revisorundersøgelsen af anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
MR's regnskab 2019.
Lundtofte MR's økonomiske forhold.
PU fastholder at der ikke godkendes igangsættelse af
anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
Lundtofte MR's økonomiske forhold.

23 - Lundtofte - Belægning og facade - kirke,
kirkegård og materielgård
Informationspunkt

PU afventer vejledning fra Stiftsøvrigheden til
afslutning af dette anlægsprojekt fra 2016.

PU afventer vejledning fra Stiftsøvrigheden til
afslutning af dette anlægsprojekt fra 2016.

24 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

25 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

PU afventer vejledning fra Stiftsøvrigheden til
afslutning af dette anlægsprojekt fra 2013.

Informationspunkt
PU afventer vejledning fra Stiftsøvrigheden til
afslutning af dette anlægsprojekt fra 2013.

26 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Forbindelsesgang PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

27 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Udskiftning
vinduer og facade
Informationspunkt

PU besluttede på sit møde 18. august 2021, at PU
ikke godkender igangsættelse af anlægsarbejder, før
der foreligger et resultat af revisorundersøgelsen af
MR's regnskab 2019.

PU besluttede på sit møde 18. august 2021, at PU
PU fastholder at der ikke godkendes igangsættelse af
ikke godkender igangsættelse af anlægsarbejder, før anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
der foreligger et resultat af revisorundersøgelsen af Lundtofte MR's økonomiske forhold.
MR's regnskab 2019.
PU fastholder at der ikke godkendes igangsættelse af
anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
Lundtofte MR's økonomiske forhold.

28 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016
Informationspunkt

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

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

forhold.

29 - Lundtofte - Regnskab 2016

PU afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.

Informationspunkt
PU afventer en afklaring af Lundtofte MR's
økonomiske forhold.

30 - Lundtofte - Regnskab 2017

PU afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.

Informationspunkt
PU afventer en afklaring af Lundtofte MR's
økonomiske forhold.

31 - Lundtofte - Regnskab 2018

PU afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.

Informationspunkt
PU afventer en afklaring af Lundtofte MR's
økonomiske forhold.

32 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

PU afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.

Informationspunkt
PU afventer en afklaring af Lundtofte MR's
økonomiske forhold.

33 - Lundtofte - Regnskab 2019

PU afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.

Informationspunkt
PU afventer en afklaring af Lundtofte MR's
økonomiske forhold.

34 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken
Informationspunkt
PU afventer byggeregnskab samt opgørelse over
overførsel af eventuelt uforbrugt beløb til

PU afventer byggeregnskab samt opgørelse over
overførsel af eventuelt uforbrugt beløb til
anlægsarbejdet "Renovering af præstegård".

anlægsarbejdet "Renovering af præstegård".

35 - Sorgenfri - Hummeltoften 3A

Byggeregnskab modtaget i mail af 15. november
2021.

Informationspunkt
Afventer byggeregnskab.

Byggeregnskabet behandles på næste ordinære PU
møde.

36 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig

Afventer møde mellem MR og provst Eigil Saxe.

Informationspunkt
Afventer møde mellem MR og provst Eigil Saxe.

Sager:
Ny tjenestebolig i Sorgenfri (2021 - 20374)
Bilag:
Re SV Tjenestebolig i Sorgenfri (STPR F2 1613042)

37 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

PU afventer Stiftsøvrigheden.

Informationspunkt
PU afventer Stiftsøvrigheden.

38 - Taarbæk - Skovkirkegård

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

39 - Taarbæk - Nyt sognehus

PU afventer modtagelse af detailprojekt.

Informationspunkt
PU afventer modtagelse af detailprojekt.

40 - Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd
Informationspunkt
Brev fra biskoppen af 29. oktober 2021 fremsendt i
mail af 2. november 2021 til valgbestyrelserne i

Taget til efterretning.

provstierne i Helsingør Stift med oplysning om at der
efter udløbet af klagefristen ikke er indkommet
klager over gyldigheden af valg til provstiudvalg og
valg af menighedsrepræsentanter til Stiftsrådet.
Valgets resultat kan derfor meddeles
menighedsrådene og provsten bedes sørge for at
underrette fastansatte præster uden tilknytning til
menighedsråd om resultatet.

Sager:
Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 18975)
Bilag:
Aktdokument, Biskoppens brev til valgbestyrelserne
med godkendelse af valg 2021-2025

41 - Kvartalsrapporter 2021

Taget til efterretning.

Informationspunkt
Kgs Lyngby: Kvartalsrapport 3. kvt. 2021
Sager:
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 14652)
Bilag:
Kvartalsrapport - 4. kvartal 2021, DOC255

42 - Referater fra offentlige MR møder 2021
Informationspunkt
Christians: Referat fra MR møde 10. marts 2021, 1.
juni 2021, 26. august 2021 og 13. oktober 2021.
Kgs Lyngby: Referat fra MR møde 26. oktober 2021
og 2. november 2021.
Lundtofte: Referat fra MR møde 28. oktober 2021.
Taarbæk: referat fra MR møde 9. november 2021
Virum: Referat fra MR møde 24. august 2021, 29.
september 2021 og 3. november 2021.

Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby

Taget til efterretning.

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)
Referater fra offentlige MR møder 2021 (Kgs Lyngby
Provsti) (2021 - 2125)
Bilag:
Referater, Referat af menighedsrådsmøde 240821,1,
Referat af menighedsrådsmøde 290921, Referat af
menighedsrådsmøde 28.10.2021, 21-77 MR 2021-1028 referat, Referat af menighedsrådsmøde d. 26.
oktober 2021, DOC254, Sv Fra Kgs Lyngby Provsti til
Christians MR Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder (STPR F2 1613184), 2021-0310 MR Beslutningsreferat åbent møde, 2021-06-01
Referat åbent møde, 20210826Beslutningsreferat MR
Åbent møde, 2021-10-13 referat åbent møde, Referat
af ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 2.
november 2021 - orgelprojekt., DOC258, Referat af
menighedsrådsmøde den 3.11.2021, Referat af
menighedsrådsmøde 031121, Referat Taarbæk MRmøde 911, Referat 2021-11-09

43 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr

Taget til efterretning.

Informationspunkt
PU afventer nærmere fra Christians og Sorgenfri MR.

44 - Udviklingspuljen - Kirkeklub (Virum)

Afventer regnskab og evaluering.

Informationspunkt
Afventer regnskab og evaluering.

45 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Ændring af
sognegrænser
Informationspunkt
Afventer svar fra Kgs Lyngby MR om hvornår de
planlægger at afholde menighedsmøde om justering
af sognegrænser.

Afventer svar fra Kgs Lyngby MR om hvornår de
planlægger at afholde menighedsmøde om justering
af sognegrænser.

46 - Provstiets hjemmeside

PU afventer en afklaring af behovet for
webtilgængelighed på provstiets hjemmeside.

Informationspunkt
PU afventer en afklaring af behovet for
webtilgængelighed på provstiets hjemmeside.

47 - Eventuelt

Orientering om henvendelse fra Lyngby-Taarbæk
Kommune om klimatiltag i kirker.
Sagen sættes på dagsordenen til næste PU møde til
debat.
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Vibeke Susanne Lentz

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Ulla Willaing Jeppesen

Uni Nielsen

Inger Elgaard

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Andreassen
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