Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU-møde den 4. maj 2022 - d. 04-05-2022 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Uni Nielsen, Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Hans-Christian Jørgensen, Inger
Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe, Marianne Begazo
Næste ordinære møde 15. juni 2022.
Mødet slut kl. 18.15.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Beslutningspunkt

2 - Postliste
Beslutningspunkt

PU har ikke haft normal adgang til bilag på
dagsordenen, da F2 Touch ikke har fungeret efter
hensigten.

3 - PUK Økonomi

ad 1) Taget til efterretning.
ad 2) Taget til efterretning.
Beslutningspunkt
ad 3)
PUK-midler: kr 613.393
1) Orientering om samarbejdet med KAM
5%-midler: kr 2.137.163
2) Stiftet har i mail af 29. marts 2022 godkendt PUK- Udviklingspuljen: 1.254.524
kvartalsrapporter 2019-21
3) Indestående på bankkonti
Sager:
HEL - Revision af provstiudvalgskassernes
årsregnskab - Kongens Lyngby (2018 - 36141)
Bilag:
Aktdokument, Svar til Kongens Lyngby
Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapporter 20192021

4 - Budget 2023
Beslutningspunkt

ad 1) Taget til efterretning.

ad 2)
spm 1:
1) MR's foreløbige driftsrammer for 2023 er udmeldt via Hele lånebeløbet på begge lån.
Økonomiportalen den 12. april 2022.
spm 2:

Beløbene svarer til driftsregnskab for 2020, der for MR er Sorgenfri: Ingen ændring.
i alt kr 37.208.000.
Kgs Lyngby: Intet låneforbrug i 2022. 1. afdrag ultimo
Det samlede beløb inklusive PUK er kr 39.576.538.
2023.
2) Stiftsøvrigheden har den 31. marts 2022 fremsendt
status på stiftsmiddellån i Kgs Lyngby Provsti.
Stiftet oplister de 2 nye lån (Sorgenfri MR kr 8 mio og Kgs
Lyngby MR kr 5,5 mio). Af hensyn til stiftsmidlernes
likviditet anmoder Stiftet om PU's svar på nedenstående
3 spørgsmål:

spm 3:
Ansøgning fra Virum i 2022 på kr 4 mio.
Ansøgning fra Christians i 2023 på kr 2,5 mio.
Ingen frigivelse af andre indlån/salgssummer i 2022
og 2023.

1. Hvor stor en del af restbevillingen på
nedenstående lån forventes udnyttet?
2. Vil der i 2022 eller 2023 kunne
forventes ekstraordinære afdrag eller
ønsker om ændrede afdrag og løbetid
(både forøget og/eller reduceret) på de
eksisterende lån?
3. Har provstiet kendskab til projekter
etc., som må forventes at udløse nye
ansøgninger om stiftsmiddellån eller
frigivelse af andet indlån/salgssummer
i 2022 og 2023?
Sager:
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Bilag:
Budget 2023 - Foreløbige driftsrammer, Picture
(Device Independent Bitmap), Status stiftsmiddellån

5 - Kgs Lyngby - Nyt orgel
Beslutningspunkt

ad 1+2) Taget til efterretning.
ad 3) PU meddeler Stiftet, at MR forventer, at
udbetalingen af lånet først skal ske i 2023 og at 1.
afdrag på lånet først bliver aktuelt 30. december
2023.

1) Stiftsøvrigheden har den 25. marts 2022 bevilget
stiftsmiddellån stort kr 5.500.000 over 15 år med
betaling af 1. afdrag 30. december 2022.
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.
Rentesatsen er 0,25 % p.a. for 2022 og 1,0 % p.a. i
2023.
2) Stiftsøvrigheden har den 30. marts 2022
fremsendt afdragsprofil på lånet.
3) MR har den 5. april 2022 fremsendt redegørelse
for stigningen i det samlede budget for anskaffelse
af det nye orgel fra kr 6 mio. til kr 7 mio. MR oplyser,
at behovet for udbetaling af lånet kan vente til 2023,
så MR forventer, at 1. afdrag på lånet først bliver
aktuelt 30. december 2023.
Sager:
HEL - Kongens Lyngby Kirke - Stiftsmiddellån - Nyt
Orgel (2022 - 11044)
Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)

Byggesag - Kgs Lyngby - Lyngby Kirke - Nyt Orgel
(2021 - 30695)
Bilag:
Aktdokument, Bevilling af stiftsmiddellån,
Afdragsprofil - lån til Kongens Lyngby, Afdragsprofil,
VS Orgelprojekt, Lyngby Kirke, DOC350

6 - Lundtofte - Regnskab 2019 og Regnskab 2020
Beslutningspunkt
1) Regnskab 2019:
a) MR har den 25. marts 2022 fremsendt
revisionspåtegning og revisionsprotokol til PU's
behandling.
b) Stiftsøvrigheden har den 6. april 2022 anmodet
om en redegørelse for PU's manglende godkendelse.
c) PU har den 6. april 2022 fremsendt redegørelse for
PU's manglende godkendelse med henvisning til
revisors løfte om færdiggørelse af
revisionspåtegning og revisionsprotokol i god tid, så
den kunne behandles på PU-mødet 23. marts 2022,
og til PU's gentagne rykkerskrivelser til revisor.
d) Stiftsøvrigheden har den 19. april 2022 rykket for
PU's godkendelse.
2) Regnskab 2020:
a) Efter PU's rykker til revisor 19. april 2022 har
revisor den 20. april 2022 fremsendt udkast til
revisionspåtegning og revisionsprotokol til MR's
behandling den 21. april 2022.
b) MR har den 22. april 2022 fremsendt MR's
godkendelse af revisionspåtegning og
revisionsprotokol til PU's behandling.
c) MR har den 25. april 2022 fremsendt Regnskab
2020.
d) Lundtofte MR har i Regnskab 2020 lukket en
række ikke-udførte anlægsarbejder fra tidligere år,
idet MR har brugt kr. 1.779.636 til andre formål end
midlerne var bevilliget til.

Sager:
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Regnskab 2020 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 10126)
Regnskab 2019 (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 3063)
HEL - Samarbejde - Lundtofte (2018 - 37006)
HEL - Samarbejde - Lundtofte (2018 - 37006)
HEL - Samarbejde - Lundtofte (2018 - 37006)
Bilag:

Regnskab 2019:
PU godkender regnskab 2019 under henvisning til
tidligere korrespondance med biskoppen. I øvrigt
henvises til behandlingen af regnskab 2020.
Regnskab 2020:
PU konstaterer, at det nye Lundtofte MR har gjort sig
store anstrengelser for at aflægge et regnskab med
en så retvisende ultimo 2020 saldo som muligt. Det
betyder, at en række anlægsprojekter, hvortil der
tidligere er bevilliget anlægsmidler, er "lukkede"
uden at blive udført, idet midlerne er anvendt til
andre formål. Det drejer sig om i alt kr. 1.779.636.
PU bemærker, at MR i Styring af anlægsarbejder (SA)
anfører, at projekt 17-21 er "bevilget ej udbetalt". PU
gør opmærksom på, at MR i bevillingsbrev vedr
budget 2017 er henvist til at få beløbet kr 2.581.339
frigivet fra præsteembedskapitalerne.
Da der er et fælles ønske om at normalisere
samarbejdet, godkender PU regnskabet, idet der
også henvises til pålægget fra biskoppen.
Det har ikke været muligt for PU at behandle
regnskaberne tidligere, da revisor først er
fremkommet med revisionsprotokollen nu.
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.

Sv Regnskab 2020 - Lundtofte sogn, 2020-regnskab,
Bilag 3 2020, Re Lundtofte Regnskab 2020, Lundtofte
sogn 2020 revisionspåtegning signed{PwC8sR5nPSd}, Lundtofte sogn revisionsprotokol 2020
signed{PwC-nNG9TRH}, VS VS Lundtofte Regnskab
2019 + 2020, Lundtofte sogn 2019 - Den uafhængige
revisors revisionspåtegning{PwC-nCMVqt4},
Lundtofte sogn 2019 Revisionsprotokol{PwCnCN0kbJ}, Aktdokument, Til provstiudvalget - svar på
brev af 4. marts 2022, Aktdokument, Aktdokument,
Til provstiudvalget - svar på brev af 6. april 2022

7 - Lundtofte - Fugtskade i Sognegård
Beslutningspunkt

Med henvisning til udtalelse fra PU's bygningskyndige
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen har PU følgende
bemærkninger:

Ud fra Michael Intiles (MI) notat må det antages, at
der er tale om en hastesag, idet det må skønnes, at
MR har i mail af 25. marts 2022 fremsendt en
orientering om status for en ved MR's ordinære syn i det er det nedbrudte undertag på den gamle del af
2020 konstateret "Fugtskade i stueplan i loftssamling sognegården, der er årsag til fugtskade i loftsamling
mellem ny og gammel sognegård, der blev
mellem ny og gammel sognegård".
konstateret ved Menighedsrådets (MR) årlige syn i
MR oplyser, at ved MR's ordinære syn af
sognegården den 5. marts 2022 blev synsprotokollen 2020.
MR bemærkede intet om denne skade ved provstesynet i
fra 2020 gennemgået. MR's byggesagkyndige
vurderede, at tagpap i overgangen skulle udskiftes, oktober 2021, men det kan være at skaden tidligere har
men ved udbedringen opdagede han imidlertid, at været afhjulpet og efterfølgende opstået på ny. Sådanne
skader hænger typisk sammen med den særlige
der var tale om en mere alvorlig skade.
vindretning i forbindelse med regnen.
Menighedsrådet har konstateret skaden nu og
Det er vigtigt, at MR sørger for at afhjælpe fejlen det
anmoder Provstiudvalget om rådgivning vedrørende pågældende sted straks, så der ikke opstår større
håndtering af skaden med henvisning til notat fra
fugtskader og eventuelle angreb af skimmel og/eller råd.
Menighedsrådets byggesagkyndige Michael Intile.
PU beder MR anmelde skaden til forsikringen.
MI’s forslag til en permanent løsning forekommer
umiddelbart meget radikal, idet det foreslås, at tegltaget
Sagen er sendt til PU's byggesagkyndige arkitekt
erstattes af et tagpaptag. Det kan imidlertid ikke
Henrik Grube Mikkelsen for en udtalelse.
udelukkes, at denne løsning vil medføre, at Sognegården
kan komme til at hænge bedre sammen i en arkitektonisk
Sager:
helhed.
Syn - Kirkesyn (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 8307)
PU anbefaler, at MR og MI indhenter den nødvendige
Syn - Kirkesyn (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 8307)
rådgivning fra Stig Andersen fra Fogh og Følner A/S, idet
der sandsynligvis vil være flere forskellige detaljer, der
Bilag:
skal løses, for at opnå den helt rigtige og naturligt
Synsprotokoller for Lundtofte sogn samt notat om
sammenhængende arkitektoniske løsning.
skade, Syn 05.03.2022 Lundtofte Kirke, Syn
Det kan dog være, at Stig Andersen vil argumentere for
05.03.2022 Geels Kirkesal, Syn 05.03.2022 Lundtofte en bevarelse af den oprindeligt tænkte sammenhæng
Sognegård, 2022.03.24 notat vedr. tag i Sognegård mellem Kirke, Præstegård og Sognegård. En
MI, Synsprotokoller for Lundtofte sogn samt notat
sammenhæng der, udover i de hvide facader, specielt
om skade, Syn 05.03.2022 Lundtofte Kirke, Syn
kommer til udtryk i de røde tegltage som en bærende
05.03.2022 Geels Kirkesal, Syn 05.03.2022 Lundtofte arkitektonisk værdi.
Sognegård, 2022.03.24 notat vedr. tag i Sognegård Herudover er det vigtigt, at efterisolering og evt. også
solceller tænkes ind i en fremtidssikret løsning.
MI
Sidstnævnte vil naturligvis nemmere kunne indgå i en
løsning med tagpapbeklædning i stedet for tegl.
Under alle omstændigheder vil der være tale om en
større anlægssag, der skal gennemføres i byggeriets
sædvanlige faser med forslag, projekt, udbud og

udførelse mv., og de nødvendige aftaler skal derfor
indgås med byggeriets parter fra sagens start.

Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.
8 - Virum - Store Krypt - Rådgiveraftale

Med henvisning til udtalelse fra PU's
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen
Beslutningspunkt
har PU følgende bemærkninger:
Rådgiveraftalen med tilhørende bilag (budget,
MR har den 12. april 2022 oprettet sagen "Store
tidsplan og afgrænsningsskema) er isoleret set
Krypt" i Byggesagssystemet.
udarbejdet fuldt ud efter normal praksis, og
MR ansøger om PU's godkendelse af den fremsendte honorarrammen på 17% samt de enkelte
rådgiveraftale.
afsætningsbeløb til særlige ydelser skønnes ligeledes
Det samlede budget for projektet er kr 5.248.242 inkl at være inden for det normalt forventelige.
I referatet fra menighedsrådsmøde afholdt torsdag den 9.
moms.
marts fremgår det imidlertid af pkt. 8, 3. afsnit at
Heraf er der til rådgiverhonorar afsat kr 755.742 +
”Renovering af køkken skal udelades fra
moms = kr 944.678.
MR oplyser, at MR (af egne anlægsmidler?) allerede byggerådgiveraftalen”. Dette er ikke tilfældet i det
fremsendte materiale, idet køkken indgår i Fogh &
har finansieret kr 200.000, hvorfor den aktuelle
ansøgning om godkendelse af rådgiveraftalen drejer Følners budget dateret 2022.04.01 med kr. 648.000 ekskl.
moms.
sig om en udgift på kr 744.000 inkl moms til
Herudover skal der regnes med afsætning af beløb til
rådgiverhonorar.
byggeplads (8+1%), 15% til uforudseelige udgifter, 17% til
totalrådgiverhonorar samt 25 %moms. Således udgør
køkken samlet kr. 1.187.942 af de samlede budgetterede
udgifter på i alt kr. 5.248.242.
PU gør Menighedsrådet (MR) opmærksom på, at
køkkenet udgør en ikke uvæsentlig del (22,6%) af det
samlede budget, og MR bør derfor anmode rådgiver om
at fremsende en revideret rådgiveraftale, hvori
ombygning af køkken ikke indgår.
For at ikke sinke projektet vedr. Store Krypt med en ny
godkendelsesprocedure af den reviderede rådgiveraftale,
principgodkender PU aftalen på betingelse af, at MR
fremsender en rådgiveraftale, der udelukkende omfatter
Store Krypt, dvs. baseret på samlede byggeudgifter på kr.
4.060.300, hvoraf honoraret ekskl. moms udgør kr.
I forbindelse med budget 2021 ønskede Virum MR at 635.688 (i stedet for de kr 755.742 der indgår i det
optage et stiftsmiddellån i 2021 på kr 5 mio til
nuværende budget).
renovering af Store Krypt, hvorfor der i 2021 og 2022
Det samlede honorar inkl. moms, der på nuværende
blev lagt kr 500.000 i budgettet til afdrag på lån. MR
tidspunkt kan godkendes (eksklusivt køkken), udgør
optog imidlertid ikke noget stiftsmiddellån på det
således kr. 794.585, hvoraf kr. 200.000 er afholdt indtil
tidspunkt, da lånebehovet blev udskudt (til 2023
nu.
eller 2024).
PU beder MR fremsende en ny ansøgning (Opsummering
af indberetning) på kr. 595.000.
Sagen er sendt til PU's byggesagkyndige arkitekt
PU giver provsten fuldmagt til at godkende den
Henrik Grube Mikkelsen for en udtalelse.
reviderede rådgiveraftale.

Til finansiering af projektet har MR følgende midler:
2018 anlægsbevilling på budget - kr
600.000
2019 overført fra andet projekt
(kørevej) - kr 48.354
2021 overført fra andet projekt
(køkken) - kr 150.000
I alt kr 798.354
Til "Renovering af stor krypt/Nyt køkken" er der kr
616.520 i videreførte midler fra tidligere år ifølge
MR's budget 2022.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 13066)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 13066)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke -

Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
beslutningen.

Virum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 13066)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering,
Store_Krypt_budget_rådgiveraftale_20220401,
Referat af menighedsrådsmøde 290921, Referat af
menighedsrådsmøde 231121, Referat af
menighedsrådsmøde 100422, Referat af
menighedsrådsmøde 090322, Referat af
menighedsrådsmøde 031121, Referat af
ekstraordinært menighedsrådsmøde 180621,
Projektforslag-01,
Afgraensning_af_raadgiverydelser_20220401,
416001_Store_krypt_TP_rådgiveraftale_20220401,
416.001_Rådgiveraftale_20220401, Aktdokument,
Kvittering for modtagelse af ansøgning,
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Aktdokument, Opsummering,
Store_Krypt_budget_rådgiveraftale_20220401,
Referat af menighedsrådsmøde 290921, Referat af
menighedsrådsmøde 231121, Referat af
menighedsrådsmøde 100422, Referat af
menighedsrådsmøde 090322, Referat af
menighedsrådsmøde 031121, Referat af
ekstraordinært menighedsrådsmøde 180621,
Projektforslag-01,
Afgraensning_af_raadgiverydelser_20220401,
416001_Store_krypt_TP_rådgiveraftale_20220401,
416.001_Rådgiveraftale_20220401

9 - Kgs Lyngby - Assistens Kirkegård

Taget til efterretning.

Informationspunkt
29. marts 2022 fremsendte Kirkeministeriet et brev
til Lyngby-Taarbæk kommune med cc til Kgs Lyngby
MR, PU og Stift med godkendelse af, at "Assistens
Kirkegård nedlægges som kirkegård og at arealet
hjemfalder vederlagsfrit til Lyngby-Taarbæk
Kommune."
Bilag:
Aktdokument, Til Lyngby-Taarbæk Kommune

10 - Kgs Lyngby - Kalkmalerier

1) PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt

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.

11 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

12 - Kgs Lyngby - Revner i kirkemuren

PU afventer endeligt projekt fra MR.

Informationspunkt
PU afventer endeligt projekt fra MR.

13 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

PU afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
PU afventer byggeregnskab.

14 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A Renovering

PU afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
PU afventer byggeregnskab.

15 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Med henvisning til dagsordenens pkt 6 konstaterer
PU, at projektet er afsluttet uden udførelse.

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

16 - 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

Med henvisning til dagsordenens pkt 6 konstaterer
PU, at projektet er afsluttet uden udførelse.

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.

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

PU afventer status i sagen.

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

18 - Lundtofte - Opretning af fortove langs
Lundtofte Kirkevej

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

19 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

Med henvisning til dagsordenens pkt 6 konstaterer
PU, at projektet er afsluttet uden udførelse.

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

20 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Forbindelsesgang Med henvisning til dagsordenens pkt 6 konstaterer
PU, at projektet er afsluttet uden udførelse.
Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

21 - 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.

Med henvisning til dagsordenens pkt 6 konstaterer
PU, at projektet er afsluttet uden udførelse.

22 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 - Køkken og
badeværelse

Med henvisning til dagsordenens pkt 6 konstaterer
PU, at projektet er afsluttet uden endelig udførelse.

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag" og en
tidsplan for projektets udførelse.
PU har den 24. marts 2022 anmodet MR om snarest
at fremsende en redegørelse for anlægsarbejdets
status.

23 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig

PU afventer MR's orientering om status.

Informationspunkt
PU afventer MR's orientering om status.

24 - Taarbæk - Sognehus

PU afventer MR's orientering om status.

Informationspunkt
Provst og PU's byggesagkyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen har holdt møde den 30. marts
2022 i Taarbæk med MR og MR's bygherrerådgiver
arkitekt MAA Jens Haldager.
Efter aftale fremsendte Grube 31. marts 2022 et
oplæg til aftale om bygherrerådgivning til Jens
Haldager med cc til MR og PU.
Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Taarbæk kirke Taarbæk Sogns Menighedsråd - Sognegård (2021 8885)
Bilag:
Oplæg til aftale om bygherrerådgivning, 220331
Oplæg til aftale om bygherrerådgivning,
Ydelsesbeskrivelse_for_Bygherreraadgivning_2019,
Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for
Bygherrerådgivning 2019, ABR-Forenklet,
Aftaleformular ABR Forenklet. februar 2019

25 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle
Informationspunkt
PU afventer Stiftsøvrigheden.

PU afventer Stiftsøvrigheden.

26 - Taarbæk - Skovkirkegård

PU afventer MR.

Informationspunkt
PU afventer MR.

27 - Referater fra offentlige MR-møder

Taget til efterretning.

Informationspunkt
Kgs Lyngby: Referat fra MR-møde 17. marts 2022.
Lundtofte: Referat fra MR-møde 24. marts 2022.
Sorgenfri: Referat fra MR-møde 16. marts 2022.
Virum: Referat fra MR-møde 9. marts 2022, 30.
marts 2022 og 10. april 2022.
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)
Bilag:
Referater, Referat af menighedsrådsmøde 100422,
Referat af menighedsrådsmøde 300322, Referat af
menighedsrådsmøde torsdag d. 17. marts 2022,
DOC296, Vs Referat fra menighedsrådsmøde
24.03.2022 i Lundtofte sogn, MR 2022-03-24 Referat,
Beslutningsprotokol - Sorgenfri Sogns menighedsråd
- onsdag d. 16. marts 2022, Referat af ordinært
menighedsrådsmøde 16. marts 2022, Referat af
menighedsrådsmøde den 9. marts 2022., Referat af
menighedsrådsmøde 090322, Referat af
menighedsrådsmøde 090322

28 - Synsprotokoller fra MR
Informationspunkt
Kgs Lyngby: Synsprotokoller fra syn 9.-24. marts
2022.
Lundtofte: Synsprotokoller fra syn 5. marts 2022.

Indgår i arbejdet med budget 2023.

Sager:
Syn - Kirkesyn (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 8307)
Syn - Kirkesyn (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 8307)
Syn - Kirkesyn (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 8307)
Syn - Kirkesyn (Kgs Lyngby Provsti) (2020 - 8307)
Bilag:
Synsrapporter fra Kgs. Lyngby Sogn 2022, DOC343,
DOC344, DOC345, DOC346, DOC347, DOC348,
DOC349, Synsprotokoller for Lundtofte sogn samt
notat om skade, Syn 05.03.2022 Lundtofte Kirke, Syn
05.03.2022 Geels Kirkesal, Syn 05.03.2022 Lundtofte
Sognegård, 2022.03.24 notat vedr. tag i Sognegård
MI, Synsprotokoller for Lundtofte sogn samt notat
om skade, Syn 05.03.2022 Lundtofte Kirke, Syn
05.03.2022 Geels Kirkesal, Syn 05.03.2022 Lundtofte
Sognegård, 2022.03.24 notat vedr. tag i Sognegård
MI, Synsudskrifter for Lundtofte Kirkegård og
Længen, Syn 05.03.2022 Lundtofte Kirkegård, Syn
05.03.2022 Længen, Lundtofte

29 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr

PU afventer svar fra Christians MR.

Informationspunkt
PU afventer svar fra Christians MR.

30 - 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.

31 - Indbydelse til reception - biskop Peter Birch
fylder 60 år
Informationspunkt
8. april 2022 har PU modtaget en indbydelse til
reception fredag den 10. juni 2022 i anledning af
biskop Peter Birch's 60 års fødselsdag.
PU har mulighed for at deltage med én person.
Sager:
Fra HEL: Invitation til reception i anledning af
biskoppens fødselsdag (2022 - 14567)
Bilag:
Invitation til reception i anledning af biskoppens

Taget til efterretning.

fødselsdag, Invitation til reception

32 - Eventuelt

Intet.
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Uni Nielsen

Vibeke Susanne Lentz

Ulla Willaing Jeppesen

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Inger Elgaard (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Marianne Begazo
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