
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 23. marts 2022 - d. 23-03-2022 kl. 19:30 til 21:00

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

Mødet slut kl 21.45. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
 

Dagsordenen godkendt. 

2 - Postliste

Beslutningspunkt
 

Taget til efterretning.

3 - Ny provstisekretær er ansat pr 1. april 2022

Beslutningspunkt
 
Marianne Begazo er ansat som ny provstisekretær i
Kgs Lyngby Provsti. Hun tiltræder 1. april 2022. Hun
er tilmeldt provstisekretær-uddannelsen, der
afvikles i 3 moduler hen over det næste halve år.
 
Beate Frederichsens afsked blev markeret ved en
reception i Provstikontoret den 4. marts, hvor PU,
MR, præster og kolleger til Beate deltog, hvorefter
Beate har afviklet sin restferie.

Taget til efterretning.
PU byder Marianne Begazo velkommen og ser frem
til et godt samarbejde. 

4 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
PUK regnskab 2017, 2018, 2019 og 2020 er godkendt
af Helsingør Stiftsøvrighed og lagt i Dataarkivet mhp
offentliggørelse på sogn.dk snarest muligt.
 
PUK regnskab 2021.

1) Indestående:
PUK drift: kr 486.558
5%: 2.137.163
Udviklingspuljen: kr 1.209.531
 
2) PUK regnskab 2021 med stemplet ”Regnskab 2021,
Afleveret d. 18-03-2022 08:34” godkendt.



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

Bilag:
Aktdokument, Besvarelse af Kgs. Lyngby
provstiudvalgs brev af 1. februar 2022

5 - Budget 2023 - Foreløbige driftsrammer

Beslutningspunkt
 
PU skal udmelde foreløbige driftsrammer for budget
2023 til MR senest 15. april 2022.

På baggrund af drøftelsen ved Formandsmødet
umiddelbart forud for dette PU-møde, besluttede PU
at udmelde foreløbige driftsrammer for 2023, så de
svarer til driftsregnskab for 2020.
MR's foreløbige driftsrammer for 2023 udmeldes via
Økonomiportalen senest 15. april 2022.
 
PU ønsker at diskutere hvordan fordelingen af
provstiets økonomi fremover skal ske. PU anmoder
provsten om at opstille 2-3 scenarier til brug for PUs
drøftelse.
 
Mht varmeudgifter anmoder PU MR om at
fremsende dokumentation for evt øgede udgifter for
1. og 2. kvartal 2022.

6 - Lundtofte - Opfølgning på klage

Beslutningspunkt
 
PU indbød Lundtofte MR til møde onsdag den 16.
marts 2022 for at tale om en løsning, der også
omfatter inddragelse af Menighedsrådet i en
gennemgang af de gængse arbejdsmetoder for
arbejdet med Menighedsrådets budgetter og
regnskaber, herunder udformningen af
byggeregnskaber.
 
Lundtoftes regnskab 2019 og 2020.

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, Brev til PU, Aktdokument, Brev til
Helsingørs Biskop vedr. afslutning af sager i
Lundtofte Sogn, Aktdokument, Biskop til Kgs. Lyngby
provstiudvalg, Aktdokument, Biskoppens svar til PU

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021
foreligger, vil PU se velvilligt på igangsættelse af
projekter.
PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de
tidligere fremsendte anlægsprojekter mhp evt
opdatering, inden de evt fremsendes til PU's
behandling.
 
På mødet den 16. marts 2022 blev det understreget,
at PU og MR har et fælles ønske om, at udeståender
afklares snarest muligt. PU er indstillet på at
acceptere MR's løsningsforslag og de tal, som MR
når frem til.
PU afventer MRs endelige liste over anlægsprojekter,
der lukkes uden udførelse.
PU henstillede til MR, at man fremover inkluderer
Styring af Anlægsaktiviteter (SA) i regnskaberne, idet
dokumentet/regnearket kan bidrage til at sikre det
økonomiske overblik over anlægsprojekter.
 
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen af punktet.



på brev af 18. februar 2022

7 - Kgs Lyngby - Byggesag - Lyngby Kirkestræde 10A
- Vinduer

Beslutningspunkt 
 
MR har 24. februar 2022 fremsendt anlægsopgaven
"Renovering og maleristandsættelse af
vinduesrammer indvendig og udvendig i bygning
Lyngby Kirkestræde 10A (Kontorbygningen)" via
Byggesag.
 
PU har bevilget kr 147.500 til arbejdet.
Den samlede pris forventes at blive kr 133.750,
og overskydende beløb kr 13.750 afsættes til
uforudsete snedkerreparationer i forbindelse med
malerarbejdet.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lyngby Kirke -
Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2022 - 7423)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, DOC, DOC000

PU godkender igangsættelse af anlægsopgaven, og
at overskydende beløb anvendes til
evt snedkerreparationer i forbindelse med
malerarbejdet. Evt yderligere udgifter afholdes af
MR's driftsmidler eller evt frie midler.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen. 

8 - Kgs Lyngby - Orgel

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 8. november 2021 fremsendt
ansøgning om tilsagn om stiftslån stort kr 5,5
mio med en afdragstid på 15 år til finansiering af
anskaffelse af nyt orgel.
Augustinus Fonden har bevilget kr 1 mio, og MR har
sparet kr 0,5 mio op til formålet.

PU beder MR fremsende en redegørelse snarest
muligt for baggrunden for, at der på mindre end 2½
år er sket en kraftig forøgelse af budgettet til
anskaffelse af nyt orgel til i alt kr 7.000.000, idet
MR's tidligere budget (fra efteråret 2019) var kr
6.000.000. 
 
PU fremsender MR's ansøgning til Stiftsøvrigheden
om stiftslån stort kr 5.500.000 med en afdragstid på
15 år til finansiering af det nye orgel med
anbefaling. 1. ydelse betales 4. kvartal 2022. Hvis MR
har likviditetsproblemer i den forbindelse, kan det
søge om lån i 5%-midlerne.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

9 - Taarbæk - Nyt sognehus

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 26. januar 2022 oplyst, at de ønsker
at tilknytte arkitekt MMA Jens Haldager som
bygningsrådgiver på projektet. MR oplyser, at Jens

PU godkender, at MR tilknytter en bygherrerådgiver
til sagen.
 
MR skal anmode bygherrerådgiver om at
fremkomme med en ramme for hans
tidsforbrug/honorar, når han er kommet
tilstrækkeligt ind i sagen og senest, når han skal



Haldager ikke er i stand til at estimere indsatsen som
bygherrerådgiver, men foreslår månedsvis afregning.
MR spørger, hvordan PU forholder sig til disse
to spørgsmål.
 
Sagen har været sendt til provstiets
bygningssagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen, som i notat af 15. februar 2022
oplyser:

Det vil være en fordel for alle parter, at
MR tilknytter en bygherrerådgiver til
sagen og anbefaler, at PU godkender
dette.
Grube Mikkelsen anbefaler, at MR
anmoder bygherrerådgiver om at
fremkomme med en ramme for hans
tidsforbrug/honorar, når han er
kommet tilstrækkeligt ind i sagem og
senest, når han skal fremsende det
styrende budget til MR. Grube
Mikkelsen skønner en foreløbig ramme
til ca. 75 timer/kr. 100.000 inkl. moms.

 
Grube Mikkelsen anbefaler PU, at bede MR følge op
på de redegørelser, der tidligere er ønsket, hvilket vil
være en nødvendig forudsætning for, at
bygherrerådgiver kan komme tilstrækkeligt ind i
sagen og yde en tilfredsstillende bygherrerådgivning
til MR.
 
MR har anmodet om et møde om Taarbæk Sognehus
med deltagelse af arkitekt Jens Haldager, Grube
Mikkelsen og provst. Mødet holdes 30. marts 2022.

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)

Bilag:
Aktdokument, CV English_Jens Haldager, CV
English_Jens Haldager, Aktdokument, 220215 Nyt
menighedshus - Tidslinje

fremsende det styrende budget til MR.
PU beder MR følge op på de redegørelser, PU
tidligere har bedt om, idet de ønskede redegørelser
vil være en nødvendig forudsætning for, at
bygherrerådgiver kan komme tilstrækkeligt ind i
sagen og yde en tilfredsstillende bygherrerådgivning
til MR.
 

10 - Virum - Store Krypt - Indkøb af møbler

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 20. februar 2022 fremsendt faktura

PU godkender den fremsendte faktura
som delregnskab for anlægsprojektet.
 
Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
beslutningen.



på kr. 332.975,00 for indkøb af møbler.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke -
Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 -
30706)

Bilag:
Aktdokument, Faktura møbler store krypt

11 - Udviklingspuljen - Konfirmandkor i kirken - Kgs
Lyngby

Beslutningspunkt
 
Ansøgning om kr 44.000 i støtte til et to-årigt projekt
Konfirmandkor i kirken.

Sager:
Udviklingspuljen - Korprojekt for konfirmander - Kgs
Lyngby Sogn (2022 - 7295)

Bilag:
Aktdokument, DOC327

Ansøgningen imødekommes. 
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

12 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænse

Informationspunkt
 
Orientering om status. 

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

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, DOC010

Taget til efterretning. 

13 - Pris på gravplads

Informationspunkt 
 
Henvendelse om pris på gravplads på Lyngby Park
Kirkegård, der ejes og drives af Lyngby-Taarbæk
kommune.

PU tager henvendelse til efterretning. 



Sager:
Pris på gravplads - Susanne Holm (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 2573)
Pris på gravplads - Susanne Holm (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 2573)

Bilag:
Aktdokument, Betaling for gravsted 20.01.2022,
Aktdokument, Betaling for gravsted 20.01.2022

14 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

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

PU afventer nærmere fra MR, når forundersøgelsen
har fundet sted.  

15 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

16 - Kgs Lyngby - revner i kirkemuren

Informationspunkt
 
PU afventer endeligt projekt fra MR. 

PU rykker for endeligt projekt fra MR. 

17 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab. 

PU afventer byggeregnskab. 

18 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -
Renovering

Informationspunkt
 
Afventer byggeregnskab. 

PU afventer byggeregnskab. 

19 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.



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

PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de tidligere
fremsendte anlægsprojekter mhp evt opdatering, inden
de evt fremsendes til PU's behandling.

20 - Lundtofte - Lys på P-plads

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

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.
PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de tidligere
fremsendte anlægsprojekter mhp evt opdatering, inden
de evt fremsendes til PU's behandling.

21 - Lundtofte - Belægning og facade - kirke,
kirkegård og materielgård

Informationspunkt
 
PU har afventet vejledning fra Stiftsøvrigheden til
afslutning af dette anlægsprojekt fra 2016. 

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.

22 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.
PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de tidligere
fremsendte anlægsprojekter mhp evt opdatering, inden
de evt fremsendes til PU's behandling.

23 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

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

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.

24 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Forbindelsesgang

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag". 

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.
PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de tidligere
fremsendte anlægsprojekter mhp evt opdatering, inden
de evt fremsendes til PU's behandling.



25 - Lundtofte - Langs hegnet 61 - Udskiftning
vinduer og facade

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

Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.
PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de tidligere
fremsendte anlægsprojekter mhp evt opdatering, inden
de evt fremsendes til PU's behandling.

26 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelse

Informationspunkt
 
Afventer sagens oprettelse i "Byggesag" og en
tidsplan for projektets udførelse.
 
Ved det ekstraordinære provstesyn 6. juli 2021 blev
det bl.a. ført til referat, at
1) Istandsættelse af badeværelser i stueetage og
kælder indarbejdes i et samlet projekt, hvor også
flytning af kontor til kælderetage inddrages. Det
afklares indledningsvis om der skal udføres
myndighedsbehandling, og om der i denne
forbindelse skal etableres niveaufri handicapadgang,
om bad i kælder skal indrettes til handicaptoilet og,
om der skal etableres gæste P-plads for kontor.
2) Sikring mod grundfugt, etablering af
tilfredsstillende varme og ventilation i nyt kontor,
samt omlægning af terrasse ved gavl (synsudsat af
MR) indrages i det samlede projekt.
 
Ved det ordinære provstesyn 13. oktober 2021 blev
det bl.a. ført til referat, at
1) Ekstraordinært provstesyn afholdt 6. juli 2021 - se
nye mangler (omfangsdræn er eftergået og fungerer
tilfredsstillende) + lydisolering af loft i nyt kontor.
Forhåndsdialog med Lyngby-Taarbæk kommune
mhp afklaring af behov for myndighedsbehandling
gennemføres snarest.
 
Af MR-referat 27. januar 2022 fremgår, at
"Flere muligheder blev opridset vedr. SK44:
1. Undersøge regler for tilbygning, er
dispension realistisk, kan småhusreglementet
anvendes

PU beder MR snarest at fremsende en status for dette
anlægsarbejde.
 
Når Lundtofte MR's regnskab 2020 og 2021 foreligger, vil
PU se velvilligt på igangsættelse af projekter.
PU anbefaler Menighedsrådet at gennemgå de tidligere
fremsendte anlægsprojekter mhp evt opdatering, inden
de evt fremsendes til PU's behandling.



2. Kontor i Sognegården
3. Leje/lån af kontor på Geelsgaard Kostskole
4. Ombygning i kælder
Pernille Bach Mortensen høres om præference.."

27 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2019

Informationspunkt
 
Afventer en afklaring af Lundtofte MR's økonomiske
forhold.

Afventer afklaring af Lundtofte MR's økonomiske
forhold. 

28 - Lundtofte - Regnskab 2019

Informationspunkt
 
Afventer modtagelse af revisionsprotokollat. 

Afventer modtagelse af revisionsprotokollat. 

29 - Lundtofte - Regnskab 2020

Informationspunkt
 
Afventer modtagelse af revisionsprotokollat. 

Afventer modtagelse af revisionsprotokollat. 

30 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig

Informationspunkt
 
Afdragsprofil fremsendt af Helsingør Stiftsøvrighed i
mail af 21. februar 2022. 

Sager:
Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej 76B,
2830 Virum (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej 76B,
2830 Virum (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej 76B,
2830 Virum (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej 76B,
2830 Virum (2021 - 20374)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej 76B,
2830 Virum (2021 - 20374)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Sorgenfri Sogns
Menighedsråd - bevilling af stiftsmiddellån,
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument,
Afdragsprofil

Taget til efterretning. 



31 - Taarbæk - deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Stiftsøvrigheden. 

PU afventer Stiftsøvrigheden.

32 - Taarbæk - Skovkirkegård

Informationspunkt
 
Afventer MR. 

PU afventer MR. 

33 - Referater fra offentlige MR møder

Informationspunkt

Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)

Bilag:
Aktdokument, Referat 2022-01-25, Aktdokument,
Beslutningsprotokol menighedsrådsmøde 13. januar
2022, Aktdokument, 22-01 MR 2022-01-27 Referat
med underskrifter, Aktdokument, Referat af
menighedsrådsmøde 100222, Aktdokument,
DOC285, Aktdokument, Referat 2022-02-22,
Aktdokument, 22.02.24 MR-referat

Taget til efterretning. 

34 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr

Informationspunkt
 
Afventer Christians. 

PU afventer Christians MR. 

35 - Provstiets hjemmeside PU afventer en afklaring af behovet



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

for webtilgængelighed på provstiets hjemmeside.

36 - Konsulentrunde 2022

Informationspunkt
 
15. og 30. marts og 22. og 23. november 2022

Sager:
Konsulentrunde 2022 15. og 30. marts 2022 samt 22.
og 23. november 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 -
2426)

Bilag:
Aktdokument, Til alle menighedsråd - dato for
konsulentrunder i 2022

Taget til efterretning. 

37 - Samarbejdet om Folkekirkens Grønne
Omstilling

Informationspunkt
 
Inspirationskonference 16. maj 2022

Sager:
Inspirationskonference den 16. maj om grøn
omstilling (2022 - 8110)

Bilag:
Aktdokument, ATT49170

Taget til efterretning. 

38 - Eventuelt

 

Intet
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