
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 26. januar 2022 - d. 26-01-2022 kl. 16:30 til 19:00

Deltagere: Uni Nielsen, Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Inger Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil
Lundholm Saxe, Beate Alice Frederichsen
Afbud: Ulla Willaing Jeppesen

Mødet slut kl. 18.30.
 
Næste møde onsdag 23. marts 2022:
Formandsmøde 18.00-19.30
PU-møde 19.30-21.00
 
Sager til behandling på PU-mødet 23. marts 2022 skal fremsendes senest 8. marts 2022.  

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
 
 

Dagsordenen godkendt. 

2 - Postlisten

Beslutningspunkt
 
 

Taget til efterretning. 

3 - Forretningsorden og bilag til regnskabsinstruks

Beslutningspunkt
 
Forretningsorden, tillæg til Forretningsorden
og "Bilag til regnskabsinstruks" til behandling.

Sager:
Provstiudvalget 2021-2025 (Kgs Lyngby Provsti)
(2021 - 31122)
Provstiudvalget 2021-2025 (Kgs Lyngby Provsti)
(2021 - 31122)

Bilag:
Aktdokument, Forretningsorden provstiudvalg 2021-
2025, Tillæg til forretningsorden for Provstiudvalget i

Forretningsorden, tillæg til
Forretningsorden godkendt og underskrevet.
 
"Bilag til regnskabsinstruks" godkendt og
underskrevet.



Kgs. Lyngby 2021-2025, Aktdokument,
Regnskabsinstruks folkekirkens lokale kasser og bilag
til regnskabsinstruks Godkendt af PU 26. januar 2022

4 - Provstisekretær

Beslutningspunkt
 
Provstisekretær Beate Frederichsen har opsagt sin
stilling pr 1. februar 2022 med fleksibel fratrædelse
efter nærmere aftale. 

Taget til efterretning.
 
PU giver provsten bemyndigelse til at aftale
fratrædelsestidspunkt for Beate Frederichsen samt
til at udarbejde stillingsannonce og jobbeskrivelse
(incl. lønniveau) i samarbejde med PU's formand,
indrykke stillingsannonce, have ansættelsessamtaler
med kandidater og indstille kandidat til ansættelse.
Ansættelsen skal godkendes af PU, som er
ansættelsesmyndighed.

5 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
1) Indestående
 
2) 14. januar 2022 er der sendt uddybende svar og
bilag til revisor PricewaterhouseCooper, vedrørende
regnskab 2018, 2019 og 2020.
Skrivelser vedhæftet som bilag.
 
3) Beholdningseftersyn 18. november 2021
Revisors bemærkninger og forklaringer til disse
vedhæftet som bilag.

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

Bilag:
Aktdokument, Kommentarer til revisors
afrapportering fra beholdningseftersyn 18.
november 2021 17122021, Beholdningseftersyn
november 2021 - Kommentarer til revisors
bemærkninger 15.12.2021, Aktdokument,
Aktdokument, PUK R2018, R2019 og R2020 Svar på
revisors opfølgende spørgsmål januar 2022,
Aktdokument, Regnskab 2019 Svar på opfølgende
spørgsmål fra revisor til 2019 regnskabet

1) Indestående bank:
PUK Drift: Kr. 547.842
5%: Kr. 2.137.163
Udviklingspuljen: Kr. 1.355.471
 
2) Taget til efterretning
 
3) Taget til efterretning
 
PU udtrykker sin undren over kvaliteten af  revisorfa.
PricewaterhouseCoopers indsats i forbindelse med
regnskab 2018, 2019 og 2020 for Kgs Lyngby Provsti
samt kvaliteten af svaret på PU's spørgsmål stillet i
juni 2020 vedr. Lundtofte MR's regnskab 2019.
 
PU beder provsten gå videre til Stiftet med denne
sag.
 

6 - Kgs Lyngby - Orgel

Beslutningspunkt
 

PU tager MR's svar i mail af 6. januar 2022 på de af
PU stillede spørgsmål til efterretning og godkender
det fremsendte reviderede projekt.
 



MR har i mail af 6. januar 2022 fremsendt de af PU
efterspurgte oplysninger.
 

1. Orgelbyggeriet har oplyst, at der vil
være ca. 25 cm mellem de højeste
piber og hvælvets ribber og ca. 45 cm
til bunden af hvælvkappen.

2. Der er ikke tale om en genåbning af
vestvinduet, men om en blotlæggelse
af vinduet, idet en pladelukning og
orgelblæser skal tages ned, hvorfor det
er orgelkonsulentens vurdering, at
Nationalmuseet ikke skal kontaktes.

Sager:
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, DOC, DOC000,
Aktdokument, DOC272, DOC273, DOC274, DOC275,
Aktdokument, Aktdokument

Finansiering:
PU opfordrer MR til at fortsætte med at søge
fondsmidler til projektet.
PU har på sit møde den 24. november 2021 givet
tilsagn om MR's ansøgning om stiftslån for
restbeløbet.
 
PU afventer nærmere fra MR om eventuelt
yderligere bevilgede fondsmidler, finansieringsplan
samt ansøgning om stiftslån fremsendt til Helsingør
Stiftsøvrighed ad tjenestevejen.
 
PU henviser til Helsingør Stifts hjemmeside for
nærmere oplysninger om ansøgning af Stiftslån.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 
 

7 - Kgs Lyngby - Klokker

Beslutningspunkt
 
Helsingør Stiftsøvrighed har i mail af 6. januar 2022
til MR med cc til PU godkendt den allerede udførte
reparation af klokkerne i Lyngby Kirke.
 
Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at MR burde
have søgt om godkendelse af reparationen inden
udførelsen af arbejdet, idet de henviser til §4 i
bekendtgørelsen om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde, der oplyser, at ændringer eller
istandsættelser skal godkendes af Stiftsøvrigheden.
 
Stiftsøvrigheden anfører i sin mail, at
klokkekonsulenten gør opmærksom på, at den store
klokke har en revne i slagringen en smule ved siden
af knebelens anslagspunkt og strækkende sig
omkring 4 cm fra klokkens munding op i slagringen.
Denne revner bør holdes under observation, idet

Taget til efterretning.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 
 



den kan udvikle sig, så klokken mister sin efterklang.

Sager:
Kgs Lyngby - Reparation af klokke (2019 - 23700)

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af reparation af klokker,
2021.10.21_KS_B_Lyngby_rep. af klokke_sa, Kgs.
Lyngby Kirke - udtalelse vedr. j.nr. 1595018, Godk
Kgs. Lyngby

8 - Lundtofte - Opfølgning på klage

Beslutningspunkt
 
Med henvisning til beslutning på sidste PU-møde
vedhæftes et forslag til skrivelse med ansøgning til
Biskoppen om godkendelse af PU's godkendelse af
en model til at afslutte de uafsluttede årsregnskaber
frem til 2020.
 
Biskoppen har i mail af 10. januar 2022 i ovennævnte
sag anmodet om PU's redegørelse for sagens status
og provstiudvalgets plan.

Sager:
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)
Lundtofte - Opfølgning af klagen fra MR 6. april 2019
(2021 - 8192)

Bilag:
Aktdokument, Biskop til Kgs. Lyngby provstiudvalg,
Aktdokument, Forslag til brev til biskop vedr.
afslutning af sager i Lundtofte

PU godkender, at det udarbejdede forslag - med
enkelte rettelser - til skrivelse med ansøgning til
Biskoppen om godkendelse af PU's godkendelse af
en model til at afslutte Lundtofte MR's uafsluttede
årsregnskaber frem til 2020 fremsendes til Helsingør
Stift.
 
Inger Elgaard deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
 
 

9 - Sorgenfri - Udvidelse af køkken

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 15. november 2021 fremsendt
byggeregnskab for projektet.
Det fremsendte regnskab opgør udgifterne til i alt kr.
349.691,12.
 
I budget 2020 har PU bevilget kr. 393.000 i
anlægsmidler .
Den 29. november 2018 har PU godkendt forbrug af
kr. 107.000 af MR's frie midler .
I alt kr. 500.000.
PU har 5. maj 2021 godkendt, at eventuelt ikke

Byggeregnskab godkendt.
 
PU bekræfter, at ikke forbrugte anlægsmidler kr.
150.308,88 overføres til anlægsarbejdet "Renovering
af Hummeltoften 3A", som godkendt af PU den 5.
maj 2021. 



forbrugte anlægsmidler kan overføres til
anlægsarbejdet "Renovering af embedsbolig
Hummeltoften 3A".
Ikke forbrugte anlægsmidler udgør kr. 150.308,88.

Sager:
Sorgenfri - Køkkenudvidelse (2018 - 25352)

Bilag:
Aktdokument, Regnskab Udvidelse af køkken

10 - Sorgenfri - Hummeltoften 3 A - Istandsættelse

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 4. januar 2021 fremsendt
byggeregnskab i denne sag.
 
PU har i budget 2021 bevilget kr. 1.000.000 i
anlægsmidler til projektet.
Hertil kommer overskud fra anlægsarbejdet
"Udvidelse af køkken" kr. 150.308,88.
PU har 3. februar 2021 godkendt et af MR fremsendt
budget af 18. december 2020 på kr. 1.100.000, med
den betingelse, at udgifter over dette beløb skal
dækkes af MR’s frie midler eller ved kompenserende
besparelser.
 
Derudover ønsker MR, iht byggeregnskabet, at
anvende frie midler kr. 242.933,15. I alt kr.
1.393.242,03.
Der er tale om en overskridelse af budgettet på kr.
293.242,03.
 
Da det fremsendte byggeregnskab er sat op på en
anden måde end det godkendte budget er det svært
at se, hvordan den ekstra udgift på kr. 293.242,03 er
fremkommet.
 
I budgettet, der samlet er på kr 1.074.000 inkl
moms, er der medtaget nyt præstekontor, ny
entre/bryggers, nyt køkken og
overfladeistandsættelse øvrige rum for i alt kr.
763.375 inkl moms. Der er i budgettet ikke anført
udgifter til hårde hvidevarer.

Ifølge byggeregnskabet er udgiften til rådgivende
ingeniør kr. 112.094,33 inkl. moms og budgettet
siger kr. 140.117,91 inkl. moms.
Miljøundersøgelse er kr. 15.806,25 inkl. moms og
budgettet siger kr. 25.000 inkl moms (inkl. en
”Destruktiv undersøgelse”).
Entreprenørudgifter er opgivet til kr. 1.094.136,26

Byggeregnskab godkendt.



inkl. moms. Budgettet siger kr. 849.500 inkl. moms.
En difference på kr. 244.636.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Sorgenfri Kirke -
Sorgenfri Sogns Menighedsråd - Tjenesteboliger -
Hummeltoften 3A (2021 - 13327)

Bilag:
Aktdokument, Regnskab Renovering af Præstebolig
Hummeltoften 3 A, 2830 Virum

11 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig

Beslutningspunkt
 
Provst og provstiudvalgets bygningskyndige arkitekt
Henrik Grube Mikkelsen holdt medio december 2021
et møde med Menighedsrådets formand,
præstegårdsudvalgsformand og kirkeværge om
mulighederne for anskaffelse af en tjenestebolig.
 
Provst og provstiets arkitekt var indbudt til at
deltage i Sorgenfri MR's fremvisning af en ejendom
den 22. december 2021.
 
Grube Mikkelsens vurdering fremsendt i notat af 23.
december 2021, udarbejdet på baggrund af
besigtigelsen samt fremsendte rapporter og
salgsopstilling fra ejendomsmægler, er, at:

det skønnes rimeligt, at MR (og dermed
PU) arbejder videre med den
pågældende bolig, idet denne har en
god mulighed for at kunne fungere
som tjenestebolig for sognepræsten.
Jeg har ingen mening om prisen, der
dog umiddelbart forekommer relativt
høj. Det eneste jeg i den forbindelse
skal påpege er, at der synes at være et
misforhold mellem boligens generelle
standard og de gulvbelægninger, der er
lagt i stue/a´lrum-arealer på begge
etager og  soveværelse. Der er tale om
et relativt nyt laminatgulv
(sandsynligvis lagt oven på
eksisterende parketgulv). et
laminatgulv har normalt en levetid på
kun ti år. Dvs. der måske kun er 7-8 år
tilbage. Det må derfor forventes, at der
allerede før indflytningen skal regnes
med udskiftning af en del
gulvbelægning med massive trægulve.

Helsingør Stiftsøvrighed har i mail af 12. januar 2022
oplyst, at spørgsmålet om, hvorvidt der kan knyttes
en bolig til stillingen, skal godkendes af
Kirkeministeriet.
 
Sorgenfri MR har i mail af 14. januar 2022 fremsendt
ansøgning inkl beslutningsreferat af 13. januar 2022
om tilladelse til at købe den besigtigede ejendom
som tjenestebolig.
 
Ansøgningen til Kirkeministeriet, som PU fremsender
til Helsingør Stiftsøvrighed, indeholder

en udtalelse fra sognepræsten
beslutningsreferat fra MR om at knytte
en bolig til stillingen
PU's anbefaling

 
Provstiudvalget anbefaler Menighedsrådets
ansøgning om anskaffelse af tjenestebolig med
bopælspligt, da det er vanskeligt for præster at købe
eller leje boliger i lokalområdet. Det er en erfaring i
provstiets menighedsråd, at præster har trukket
deres ansøgning til stillinger uden tjenestebolig med
henvisning til de høje udgifter til bolig (både eje- og
lejeboliger), der gør sig gældende i hele kommunen
og nabokommuner. Det er såvel PU's som MR's
forventning, at stillinger med tjenestebolig i højere
grad vil tiltrække ansøgere. Provstiudvalget har på
det grundlag bevilget kr 1.000.000 på Sorgenfri
Menighedsråds anlægsbudget 2022, så
Menighedsrådet kunne påbegynde arbejdet med at
erhverve en ny tjenestebolig.
 
PU gør opmærksom på, at en betinget købsaftale
skal godkendes af PU. PU bemyndiger provsten til at
godkende en sådan betinget købsaftale i samarbejde
med PU's formand.



Det må skønnes, at det vil være muligt
at udvide værelset på 1. sal, således at
det kann fungere som et egentligt
soveværelse med mulighed for
opstilling af dobbeltseng og
klædeskabe. Dette kan ske ved at
inddrage ca. 1 m af hemsen i hvert af
de to værelser, eller ved at flytte
trappen i alrummet hen i næste
spærfag mod syd. Sidstnævnte løsning
gør det endvidere muligt at udvide det
tilstødende værelse i stueetagen.
Ovennævnte må Stiftets
præstegårdskonsulent selvfølgelig se
nærmere på, ligesom MR godt kan
inddrage en rådgiver for at få nogle
realistiske overslag over forventede
ombygningsudgifter.

 
Den 5. januar 2022 er der fremsendt en ansøgning til
Helsingør Stiftsøvrighed om godkendelse af køb af
ejendommen med oplysning om, at PU og MR
ønsker at finansiere købet ved realkreditlån eller lån
i Stiftsmidlerne. I mailen fremsendes Grube
Mikkelsens vurderinger fra hans notat af 23.
december 2021 og det oplyses, at MR på nuværende
tidspunkt ikke har indhentet udtalelse fra
sognepræsten (jf. Tjenesteboligcirkulæret §34) om
den konkrete bolig, men at sognepræstens udtalelse
vil foreligge, inden MR træffer sin beslutning.
 
Helsingør Stiftsøvrighed oplyser i mail af 12. januar
2022, at spørgsmålet om, hvorvidt der kan knyttes
en bolig til stillingen skal godkendes af
Kirkeministeriet, og beder om, at der ad
tjenestevejen indsendes en ansøgning, som skal
indeholde:

en udtalelse fra sognepræsten
beslutningsreferat fra MR om at knytte
en bolig til stillingen
PU's anbefaling

Når disse er modtaget, fremsendes ansøgningen til
Kirkeministeriet.
 
MR har i mail af 14. januar 2022 fremsendt
ansøgning om tilladelse til at købe den besigtigede
bolig som tjenestebolig. MR har på MR-møde 13.
januar 2022 enstemmigt besluttet at købe en
tjenestebolig, den besigtigede bolig, under
forudsætning af, at PU og Helsingør Stift godkender
købet. MR ønsker snarest at lave en betinget
købsaftale med sælger, for at sikre, at boligen ikke
bliver solgt til anden side, før MR kan overtage



boligen.

Sager:
Sorgenfri - Ny tjenestebolig (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig (2021 - 20374)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Salgsopstilling, tilstand,
El rapport, energi, Aktdokument, Aktdokument, Brev
til provsti om tjenestebolig

12 - Taarbæk - Nyt sognehus

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 16. december 2021 fremsendt
ansøgning om godkendelse af tilbud modtaget fra
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut vedrørende
brandsikring. Brandsikringen er en del af det
materiale, der skal fremsendes sammen med
ansøgningen om byggetilladelse.
 
Ansøgningen blev 16. december 2021 fremsendt til
provstiets bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen for hans udtalelse.
 
Grube Mikkelsens notat i sagen er fremsendt i mail
af 30. december 2021. Grube Mikkelsen skriver:

at det fremsendte tilbud ikke er
urealistisk højt
at det er normal praksis at indhente to
tilbud
at rådgiver arkitektfa. Bertelsen &
Scheving skal sende en skriftlig
indstilling til MR, hvori de begrunder
hvilket tilbud MR skal vælge
at rådgiver arkitektfa. Bertelsen &
Scheving skal sende et samlet budget
for opgaven, hvori udgifter til samtlige
rådgivningsydelser fremgår særskilt

 
MR har i mail af 11. januar 2022 fremsendt to
indhentede tilbud på valg af brandrådgiver samt
begrundelse fra rådgiver arkitektfa. Bertelsen &
Scheving for valget af rådgiver.
 
Der er ikke fremsendt et særskilt samlet budget for
brandrådgivningsopgaven ud over de vurderinger af
priserne i tilbuddet og estimerede udgifter der
anføres af rådgiver arkitektfa. Bertelsen & Scheving.

PU godkender MR's ansøgning, fremsendt i mail af
16. december 2021, om godkendelse af MR's valg
af tilbud på brandrådgivning. MR har valgt tilbuddet
fra fa. Spangenberg og Madsen.
 
Det valgte tilbud har, ifølge rådgiver arkitektfa.
Bertelsen & Scheving, en budgetramme på medgået
tid på ca. kr.  80.000 plus moms = ca. Kr. 100.000
samt udgifter til mødeaktivitet, hvor rådgiver
vurderer at der skal afsættes kr. 20.-25.000.
 
PU afventer modtagelse af et samlet detailprojekt.



 
Det valgte tilbud har en budgetramme på medgået
tid på ca. kr. 80.000 plus moms kr. 20.000 = Kr.
100.000.
Mødeaktivitet vurderes der, at der skal afsættes kr.
20.-25.000 til.
 
PU afventer modtagelse af samlet detailprojekt. 

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Sognegård (2021 -
8885)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Sognegård (2021 -
8885)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Sognegård (2021 -
8885)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Sognegård (2021 -
8885)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, Re Fra
Kgs Lyngby Provsti til arkitekt Grube Mikkelsen
Taarbæk - Nyt sognehus - Brandrådgivning (STPR F2
1691488), Aktdokument, Taarbæk kirke,
Forretningsbetingelser - Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut, VS: Taarbæk kirke, nyt
menighedshus - Tilbud på brandrådgivning,
Taarbæk_Spørgsmål, Bilag - Tegningshæfte - Nyt
menighedshus (28.02.2020), Notat - Forslag til nyt
menighedshus, Bilag - SK02 (24.02.2020)

13 - Taarbæk - Skovkirkegård

Beslutningspunkt
 
Sagen oprettet i "Byggesag" den 1. december 2022
med oplysning om, at der er tale om "Ændring af
igangværende projekt".
 
Der er sendt en mail til MR 14. januar 2022, hvor der
spørges nærmere til, hvad det er for ændringer, der
er tale om, og hvad det konkret er i det fremsendte,
at MR ønsker PU skal behandle.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2021 -
33162)

Sagen er oprettet i Byggesag 1. december 2021.
 
Der er ikke fremsendt bilag, der skal behandles af
PU.
 
Taget til efterretning.



Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke -
Taarbæk Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2021 -
33162)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, PUs godkendelse
udviklingsplan - udtalelse Birgitte Fink - 2016, PUs
Godkendelse af udviklingsplan - 13-04-2018,
Oversigt økonomi - Skovkirkegård, Indsatsområder
2021, Helhedsplan - udviklingsplan 2020 og frem,
Helhedsplan - udviklingsplan 2016, Aktdokument

14 - Virum - Store Krypt - Møbler

Beslutningspunkt
 
MR ansøger om tilladelse til at

Bruge kr. 332.975 fra anlægsbevillingen
til indkøb af møbler til Store Krypt
Bruge driftsmidler kr. 312.787,50 til
indkøb af møbler til de to øvrige
krypter.

 
MR har i referat fra ekstraordinært MR møde 20.
december 2021 redegjort for hændelserne omkring
afgivelsen af ordren på møblerne.
 
MR oplyser i mail af 11. januar 2022, at der i det
fremsendte projektforslag kun er indregnet nye
møbler til Store Krypt, men at MR efterfølgende har
ønsket at indkøbe nye, ens møbler til samtlige
krypter af hensyn til kirketjenernes arbejdsmiljø
(lettere møbler) og fleksibiliteten.
 
MR ønsker at bruge bevilgede anlægsmidler kr.
332.975 til indkøb af møbler til Store Krypt og ønsker
at bruge kr. 312.787,50 af kirkens egne midler til at
finansiere indkøb af møbler til de to øvrige krypter.
 
Der er modtaget et tilbud, som er gået fra tilbud til
ordre, og produktionen af møblerne er iværksat til
en pris på kr. 645,762,50 inkl. moms.
 
MR har indhentet et alternativt tilbud på møblerne,
som efterspurgt af PU. Dette andet tilbud lyder på
kr. 616.652,25 inkl. moms. Prisforskellen kan
forklares med, at der fra det oprindelige
udbudsmateriale og til bestillingen er ændret i antal
stole og udformningen af disse. Andet tilbud er
afgivet på baggrund af det oprindelige
udbudsmateriale.

PU imødekommer MR's ansøgning, fremsendt i mail
af 11. januar 2022, om tilladelse til at:

Kr. 332.975 af anlægsbevillingen
anvendes til indkøb af møbler til Store
Krypt
Kr. 312.787,50 af MR's driftsmidler
anvendes til indkøb af møbler til de to
øvrige krypter. 

 
Uni Isenstein Nielsen deltog ikke i behandlingen af
dette punkt og forlod lokalet under behandlingen.
Kristian Tvilling deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



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:
Aktdokument, Ansøgning til Provstiudvalget, Referat
af menighedsrådsmøde 20122021.docx,
Ordre_42794, Tilbud fra Kontormøbler,
Aktdokument, Referat af menighedsrådsmøde
201221, Referat af menighedsrådsmøde 060122

15 - Regnskab 2020

Beslutningspunkt
 
Bemærkninger til revisionsprotokollatet for regnskab
2020 er modtaget fra Sorgenfri i mail af 3. december
2021.
 
Afventer bemærkninger til revisionsprotokollat for
regnskab 2020 fra Lundtofte.

Sager:
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)

Bilag:
Aktdokument

Sorgenfri MR's bemærkninger til
revisionsprotokollatet for regnskab 2020 er taget til
efterretning.
 
PU afventer bemærkninger til revisionsprotokollat
for regnskab 2020 fra Lundtofte når det foreligger.
 
Regnskaberne 2020 for Christians, Kgs. Lyngby,
Sorgenfri, Taarbæk og Virum sogne godkendt. 

16 - Budget 2022 - Legalitetskontrol

Beslutningspunkt
 
Alle sogne har afleveret budget 2022.
Budgetterne er godkendt af MR'ene med oplysning
om bundteksten og referat fra mødet, hvor
godkendelse er sket, er lagt i Dataarkivet.

Taget til efterretning. 

17 - Udviklingspuljen - Streaming - Sorgenfri

Beslutningspunkt
 
Sorgenfri MR har i mail af 15. november 2021
fremsendt redegørelse og endeligt regnskab for
installation af streamingudstyr i Sorgenfri Kirke.
 
Anskaffelse og opsætning af udstyr beløber sig til kr.

Det af Sorgenfri MR fremsendte regnskab for
anskaffelse og opsætning af streamingudstyr i
Sorgenfri Kirke godkendes og redegørelsen tages til
efterretning.



190.932,91.
 
MR takker PU for at kunne gøre det muligt at
streame i Sorgenfri Kirke og oplyser, at der for
nuværende streames alle højmesser, samt
konfirmationer og enkelte kirkelige handlinger efter
ønske fra de pårørende. Det er en stor glæde for MR
også at kunne være tilgængelige som kirke i det
digitale.

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

Bilag:
Aktdokument, Faktura'er stream, Regnskab
streamingsudstyr, Evaluering af opsætning og
installation af streamning, Valgt streamingløsning fra
NorthStar

18 - Klimatiltag i kirker

Beslutningspunkt
 
Henvendelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune om
klimatiltag i kirker.

Sager:
Klimatiltag i kirker - inspiration og rådgivning (2021 -
22497)

Bilag:
Aktdokument, Favrskov provsti CO2 A4_hft_2020

PU besluttede at sende Lyngby-Taarbæk Kommunes
henvendelse og inspirationskatalog ud til provstiets
MR.
 
Sagen tages op på formandsmødet den 23. marts
2022 med hensigt på at arrangere et møde for MR's
formænd, kirkeværger og formand for kirke- og
præstegårdsudvalg med deltagelse af
Kirkeministeriets energikonsulent Poul Klentz samt
Lyngby-Taarbæk Kommunes klimakoordinator.
 
 

19 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

Informationspunkt
 
!) 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.

20 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
 

21 - Kgs Lyngby - Revner i kirkemuren PU afventer endeligt projekt fra MR.  



Informationspunkt
 
Afventer endeligt projekt fra MR. 

22 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab.
 

23 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -
Renovering

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab.
 

24 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Informationspunkt
 
Afventer sagens oprettelse i ”Byggesag” og en
tidsplan for projektets udførelse.
 

Afventer sagens oprettelse i ”Byggesag” og en
tidsplan for projektets udførelse.

25 - 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 fastholder, at der ikke godkendes igangsættelse
af anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
Lundtofte MR's økonomiske forhold.

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 fastholder, at der ikke godkendes igangsættelse
af anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
Lundtofte MR's økonomiske forhold.
 

26 - 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.
 



27 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
 

28 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

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

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

29 - Lundtofte - Langs hegnet 61 - Forbindelsesgang

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".
 

30 - 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 fastholder, at der ikke godkendes igangsættelse
af anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
Lundtofte MR's økonomiske forhold.

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 fastholder, at der ikke godkendes igangsættelse
af anlægsarbejder før der foreligger en afklaring af
Lundtofte MR's økonomiske forhold.
 

31 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelse

Informationspunkt
 
Afventer sagens oprettelse i ”Byggesag” og en
tidsplan for projektets udførelse.

Afventer sagens oprettelse i ”Byggesag” og en
tidsplan for projektets udførelse.
 

32 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Informationspunkt
 
PU's behandling af ansøgning om overførsel af ikke
specificeret anlægsopsparing på kr. 28.755,65

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 afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.



afventer afklaring af MR's regnskaber 2016 og 2017.
 
PU afventer en afklaring af MR's økonomiske
forhold.

 

33 - Lundtofte - Regnskab 2016

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

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

34 - Lundtofte - Regnskab 2017

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

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

35 - Lundtofte - Regnskab 2018

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

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

36 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

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

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

37 - Lundtofte - Regnskab 2019

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

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

38 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Stiftsøvrigheden.

PU afventer Stiftsøvrigheden.
 



39 - Kvartalsrapporter 2021

Informationspunkt
 
Christians: 2. og 3. kvt. 2021
Lundtofte: 3. kvt. 2021
Sorgenfri: 3. kvt. 2021
Virum: 3. kvt. 2021
 
Kgs Lyngby - 3. kvt er behandlet på PU møde 24.
november 2021
Taarbæk - 3. kvt. er behandlet på PU møde 27.
oktober 2021

Sager:
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)
Kvartalsrapporter 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 -
14652)

Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport + budget, formål 3. kv
2021, Aktdokument, Kommentarer til
kvartalsrapport 2 2021, Kvartalsrapport 2-2021,
Kommentarer til kvartalsrapport 3 2021,
Kvartalsrapport 3-2021, Aktdokument, 3.
kvartalsrapport 2021, Aktdokument, 3.
kvartalsrapport m. underskrifter

Taget til efterretning. 

40 - Referater fra offentlige MR møder

Informationspunkt
 
Kgs Lyngby: Referat fra MR møde 17. november 2021
og 9. december 2021.
Lundtofte: Referat fra MR møde 25. november 2021.
Sorgenfri: Referat fra MR møde 17. november 2021.
Virum: Referat fra MR møde 23. november 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

Taget til efterretning. 



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

Bilag:
Aktdokument, DOC263, Aktdokument,
Beslutningsprotokol 2021-11-17, Aktdokument, 21-
85 MR 2021-11-25 referat, Aktdokument, Referat af
menighedsrådsmøde 231121, Aktdokument, DOC311

41 - Udviklingspuljen - Kirkeklub (Virum)

Informationspunkt
 
Afventer regnskab og evaluering.

Afventer regnskab og evaluering.

42 - Kongens Lyngby og Sorgenfri - Flytning af
sognegrænser

Informationspunkt
 
Mail sendt til Kgs Lyngby MR 13. januar 2022 hvor
der rykkes for svar på, hvor langt MR er i processen.

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)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)

Bilag:
Aktdokument, Bilag 2 Referat af menighedsmøde
26.09.21om sognegrænse, Materiale udleveret på
menighedsmødet 26. september 2021,
Beslutningsprotokol 2021-10-06, Aktdokument,
Aktdokument, Aktdokument

Kgs Lyngby MR har 30. september 2021 ved en fejl
sendt sit svar i sagen til en anden modtager end Kgs
Lyngby Provsti.

43 - Provstiets hjemmeside

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

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

44 - Eventuelt Mødet med Folkekirkens Familiestøtte aflyses på



Informationspunkt
 

grund af meget få tilmeldinger. Sagen tages op på
formandsmødet.
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Uni Nielsen Vibeke Susanne Lentz

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Inger Elgaard (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Beate Alice Frederichsen
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