Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU-møde den 15. juni 2022 - d. 15-06-2022 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Uni Nielsen, Inger Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe, Marianne Begazo
Afbud: Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Hans-Christian Jørgensen
Næste ordinære møde 17. august 2022. Sager til behandling fremsendes senest 1. juli 2021.
Mødet slut kl 18.45.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Beslutningspunkt

2 - Postliste
Beslutningspunkt

3 - PUK Økonomi
Beslutningspunkt

PU udtrykker utilfredshed med, at man ikke kan
følge med i postlisten.
Taget til efterretning.

1) Taget til efterretning
2) PUK-midler kr 496.906
Udviklingspuljen kr 1.276.871
5%-midler kr 2.137.163

1) Orientering om samarbejdet med KAM
2) Indestående på bankkonti

4 - Budget 2023
Beslutningspunkt
1) Budget 2023 for PUK
2) Menighedsrådenes budgetbidrag
Sager:
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Skoletjenesten Kgs. Lyngby og Rudersdal (2018 22007)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283)
Bilag:
VS Budget 2023 - Foreløbige driftsrammer, Picture
(Device Independent Bitmap), VS Budget for
skoletjenesten 2023, Repræsentantskabsmøde i

1) PUK-budget på i alt kr 2.368.538 blev godkendt.
I budgettet afsættes kr 100.000 til Udviklingspuljen,
kr 475.000 til Lyngbykirkernes Suppekøkken (en
forøgelse med kr 50.000) og kr 361.185 til
Stiftsbidraget (en forøgelse på 103%).
2) PU har modtaget budgetbidrag fra
menighedsrådene.
KM har udmeldt Finansministeriets pris- og
lønindeks for 2023 (inklusiv niveaukorrektion) til
brug for fremskrivning af øvrig drift, løn og anlæg:
Øvrig drift: 5,5 %
Løn: 2,9 %
Anlæg: 7,8%

skoletjenesten 2022 27.4.2022 Referat (4),
Driftramme 2023, Budget 2023 Foreløbig
Rammeudmelding 2022-04-07, Budget 2023
Foreløbig Rammeudmelding 2022-04-12, PUKbudget 2023, 220615 PUK-Budget 2023

5 - Kgs Lyngby - Revner i kirkemuren
Beslutningspunkt

MR's brev af 3. maj 2022 inkl arkitektens
løsningsforslag til monitorering af revnedannelse i
kirkens murværk fremsendes til Stiftets orientering.

25. april 2022 har MR fremsendt brev af 3. maj 2022
med arkitektens løsningsforslag til monitorering af
revnedannelse i kirkens murværk.
Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lyngby Kirkebygning - Revner i kirkens østmur (2021 11592)
Bilag:
Sv Lyngby Kirke - Revner i muren, DOC301

6 - Lundtofte - Status på byggesager
Beslutningspunkt
I mail af 24. maj 2022 har MR fremsendt "Status på
byggesager", hvor projekterne er delt op i
de lukkede byggesager fra 2017
de byggesager, hvor der senere er givet
bevillinger, som ikke er frigivet
de byggesager, som PU-referat fra 4.
maj 2022 i øvrigt henviser til
MR oplyser, at der er nogle projekter, som de har
midler til, og som derfor ikke skulle lukkes. MR
spørger, om disse projekter skal genoprettes i
byggesagssystemet eller om de gamle byggesager
kan genåbnes?
Sager:
Lundtofte MR - Status på byggesager i Lundtofte
sogn (2022 - 18026)

PU henleder MR's opmærksomhed på, at PU ved
sidste ordinære PU-møde 4. maj 2022 besluttede at
følge MR's indstilling vedrørende lukning af en række
byggesager, og vurderer derfor ikke, at der er
projekter, som nu er lukket, og som ikke skulle
lukkes.
Hvis der er anlægsprojekter, som MR har midler til,
skal de oprettes i Byggesagssystemet på ny.
Ifølge SA (Styring Anlægsaktiviteter) 2020 for
Lundtofte MR var der i videreførte anlægsmidler i
2021 kr 62.500 til "Materialegård" og kr 664.750 til
"Fortov mod Lundtoftekirkevej". Udfor samtlige
øvrige projekter er der skrevet kr 0 i "Videreførte
anlægsmidler i 2021".
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.

Bilag:
Status på byggesager i Lundtofte sogn, Status på
byggesager i Lundtofte sogn, bilag til provsti
23.05.2022

7 - Lundtofte - Ansøgning om 5%-midler til
Alle MR skal have lige mulighed for at søge
finansiering af øgede varmeudgifter, Lundtofte sogn finansiering af øgede energiudgifter. PU afventer

Beslutningspunkt

kvartalsrapport for 2. kvartal fra alle seks MR og
vil på det grundlag behandle ansøgningen. PU
vurderer på nuværende tidspunkt at der ikke vil
være mulighed for fuld dækning af de øgede
udgifter.

I mail af 31. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning
om 5%-midler til finansiering af øgede
varmeudgifter.
Af den fremsendte oversigt fremgår, at MR imødeser Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.
en forventet overskridelse på i alt kr 488.342 i
forhold til budget 2022, heraf er ca. 70.000 kr.
efterbetaling fra 2021.
Sager:
5%-midler Lundtofte - Øgede varmeudgifter (2022 18211)
Bilag:
Ansøgning om 5%-midler til finansiering af øgede
varmeudgifter, Lundtofte sogn, 30.05.2022
Ansøgning om 5%-midler til varmeudgift, Bilag vedr.
varmeudgift

8 - Lundtofte - Ansøgning (byggesag) - Belysning på PU imødekommer ansøgningen.
p-plads ved Sognegården
Evt merforbrug i forhold til det godkendte beløb skal
dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
Beslutningspunkt
besparelser eller frie midler.
25. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.
Byggesagssystemet om igangsættelse af projektet
"Belysning på p-plads ved Sognegården".
PU har i MR's budget 2020 bevilget kr 106.725 til
anlægsprojektet "P-plads og indgangsparti mm".
31. maj 2022 har MR fremsendt det
ansøgningsskema, som PU indførte for ca 3-4 år
siden, inden KM's byggesagssystem blev indført, og
hvor MR oplyser, at finansieringen af projektet
"Belysning på p-plads ved Sognegården" sker ved en
"Overført anlægsbevilling fra tidligere år kr.
106.725".
8. juni 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han
anbefaler PU at godkende projektets gennemførelse,
da han vurderer, at der er tale om en god løsning og
væsentlig forbedring af lysforholdene ved P-pladsen.
En gennemgang af det fremsendte materiale giver ham
anledning til at oplyse, at det samlede budget inkl. moms
forventes af blive:
Tilbud af 11.03.2022 fra Stryhn Electric A/S på ny
belysning og montering kr. 95.375,00
Afsætning til udførelse af 1 ekstra pullertlampe kr.
9.000,00
Uforudseelige udgifter, ca. 10% kr. 10.625,00
Forventede anlægsudgifter i alt inkl.

moms kr. 115.000,00

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Belysning
på p-plads (2022 - 17619)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Belysning
på p-plads (2022 - 17619)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Belysning
på p-plads (2022 - 17619)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Belysning
på p-plads (2022 - 17619)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Belysning, tilbud
Stryhn, Projektbeskrivelse belysning p-plads,
Aktdokument, Opsummering, Belysning, tilbud
Stryhn, Projektbeskrivelse belysning p-plads,
Ansøgningsskemaer til byggesager,
Ansøgningsskema til lydanlæg, økonomi,
Ansøgningsskema til P-plads, økonomi,
Ansøgningsskema til facader og vinduer, LH 61,
økonomi, SV Ansøgning (byggesag) via selvbetjening
(STPR F2 1926140)

9 - Lundtofte - Ansøgning (byggesag) - Genopretning PU kan ikke imødekomme ansøgningen på det
af fortove
fremsendte grundlag, idet der ikke er foretaget en
egentlig ajourføring af rådgiverydelser og
Beslutningspunkt
uforudseelige udgifter. Desuden bør MR ikke
gennemføre sagen uden rådgiver, da der er tale om
27. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
anlægsydelser, der kræver særlige faglige
Byggesagssystemet om igangsættelse af
kompetencer. PU anmoder MR om at lade Charlotte
anlægsarbejdet "Genopretning af fortove".
Skibsted se på sagen, og vende tilbage med et forslag
PU har i MR's budget 2018 bevilget kr 698.750 til
til, hvorledes projektet eventuelt kan ændres og
anlægsprojektet "Fortov mod Lundtoftevej og
samtidig fremkomme med et nyt budget inkl.
belægning i gården".
reviderede honorarudgifter.
7. juni 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
PU bemærker, at det af SA 2020 fremgår et restbeløb
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han til projektet på kr 664.750.
anbefaler PU at meddele MR, at ansøgningen ikke
kan imødekommes på det fremsendte grundlag, idet Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.
der ikke er foretaget en egentlig ajourføring af
rådgiverydelser og uforudseelige udgifter. Desuden
oplyser han, at MR ikke bør gennemføre sagen uden
rådgiver, da der er tale om anlægsydelser, der
kræver særlige faglige kompetencer. Han mener, at
PU bør anmode MR om at lade Charlotte Skibsted se
på sagen, og vende tilbage med et forslag til,

hvorledes projektet eventuelt kan ændres og
samtidig fremkomme med et nyt budget inkl.
reviderede honorarudgifter.
MR oplyser, at de afholder den ikke budgetterede
udgift på kr 91.084 via de frie midler, men Grube
Mikkelsens gennemgang viser, at det i stedet drejer
sig om kr 247.958.
En gennemgang af det fremsendte materiale giver
ham således anledning til at oplyse, at det samlede
budget inkl. moms forventes af blive:
Reguleret budget (med tilbud af 11.01.2022)
Allerede afholdte udgifter til projektering,
forarbejder m.v.
34.000
Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb
m.v.
789.834
Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.),
+ 22,7%
36.810
Andre udgifter (Uforudseelige udgifter,
10%
86.064
Budgetterede udgifter i alt (inkl. moms) kr 946.708
Finansiering pr. d.d.
Overført anlægsbevilling fra tidligere
år
698.750
Overførsel af frie midler (fra driftsrammen)
247.958
Finansiering i alt kr 946.708

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser Genopretning af fortove (2022 - 17751)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser Genopretning af fortove (2022 - 17751)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser Genopretning af fortove (2022 - 17751)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Ansøgningsskema
oprettelse af fortov, Ansøgning, Oprettelse af fortov,
Politiets kommentarer, Kommunens kommentarer,
Sven Bech - Lundtofte Kirke 11.01.2022 tilbud,
Revideret tilbud fra 23.05.2019, Charlotte Skibsted,
tegning SK02, Charlotte Skibsted, tegning SK01,
Skibsted - beskrivelse forslag dateret 30.04.2019,
Aktdokument, Opsummering, Ansøgningsskema
oprettelse af fortov, Ansøgning, Oprettelse af fortov,
Politiets kommentarer, Kommunens kommentarer,
Sven Bech - Lundtofte Kirke 11.01.2022 tilbud,

Revideret tilbud fra 23.05.2019, Charlotte Skibsted,
tegning SK02, Charlotte Skibsted, tegning SK01,
Skibsted - beskrivelse forslag dateret 30.04.2019, VS
Ansøgning (byggesag) via selvbetjening (STPR F2
1926121)

10 - Lundtofte - Ansøgning (byggesag) - Langs
Hegnet 61 - Facader og vinduer

PU beder MR fremsende ny ansøgning med
ajourføring af priser og finansiering.

Beslutningspunkt

Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.

25. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
Byggesagssystemet om igangsættelse af
anlægsarbejdet "Langs Hegnet 61 - Facader og
vinduer".
PU har i MR's budget 2021 bevilget kr 525.000 til
anlægsprojektet "Langs Hegnet 61, udskiftning af
vinduer og facade".
8. juni 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han
oplyser, at det må forventes, at der som minimum
skal foretages en opjustering af budgettet (fra
17.06.2021) med minimum 15%, der betyder, at MR
skal forvente samlede udgifter på minimum kr
605.000, dvs. en merudgift på ca. kr 80.000.
Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Tjenesteboliger - Langs Hegnet 61 - Facader og
vinduer (2022 - 17675)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Tjenesteboliger - Langs Hegnet 61 - Facader og
vinduer (2022 - 17675)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Tjenesteboliger - Langs Hegnet 61 - Facader og
vinduer (2022 - 17675)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Svarskrivelse til PU,
Styrende budget rev20210617, Tilbudsoversigt samt
detailpriser, LH11-tilbud Zeltner, LH11-tilbud
Spange, LH11-tilbud Johan Christensen,
Rådgiveraftale_Langs Hegnet 61,
vinduesudskiftning_Rådg underskrift,
Projektbeskrivelse, Aktdokument, Opsummering,
Svarskrivelse til PU, Styrende budget rev20210617,
Tilbudsoversigt samt detailpriser, LH11-tilbud
Zeltner, LH11-tilbud Spange, LH11-tilbud Johan
Christensen, Rådgiveraftale_Langs Hegnet 61,
vinduesudskiftning_Rådg underskrift,
Projektbeskrivelse, SV Ansøgning (byggesag) via

selvbetjening (STPR F2 1926132)

11 - Lundtofte - Ansøgning (byggesag) - Nyt
lydanlæg
Beslutningspunkt
25. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
Byggesagssystemet om igangsættelse af
anlægsarbejdet "Nyt lydanlæg".
PU har i MR's budget 2022 bevilget kr 375.000 til
anlægsprojektet "Nyt lydanlæg i kirken".
7. juni 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han
gør opmærksom på, at det nye lydanlæg skal
godkendes af Stiftsøvrigheden. I den forbindelse
foreslår han, at PU anbefaler MR mere præcist at
angive eventuelle synlige ændringer i kirkerummet i
forhold til det nuværende lydanlæg. Hvis der ikke vil
være synlige ændringer, vil det være en god idé, at
MR præciserer dette over for Stiftsøvrigheden.
Med hensyn til prisen bemærker han, at tilbuddet af
10. marts fra Oticon ikke længere er gældende. PU
skal derfor bede MR om at få et ajourført tilbud, idet
det skal anbefales, at Oticon anmodes om et tilbud,
der er gældende i så lang tid, at MR kan få de
nødvendige godkendelser fra Stiftsøvrigheden og
PU.
I MR's udvalgsbeslutning af 9. marts 2022 er det
oplyst, at der er indhentet to tilbud. Et tilbud fra
Northstar skulle ifølge referatet være ca. 25.000 kr.
billigere. Udvalget indstillede til MR, at Oticons
tilbud skulle vælges. Dette må formodes at være
sagligt begrundet ud fra udvalgets bedømmelse af
de to anlægs kvalitet og æstetik. For god ordens
skyld bør MR anmodes om at fremsende kopi af
Northstars tilbud til PU.
Grube anbefaler PU at godkende MR’s ansøgning
med ovenstående bemærkninger, idet MR
supplerende anmodes om at justere budgettet.
Overslagsprisen fra Stryhn Electric skal anføres
korrekt, og der bør herudover afsættes i minimum
10% til prisstigninger, følgeudgifter og uforudseelige
udgifter som følger:
Tilbud fra Oticon
264.845
Overslag på el-arbejder
93.750
Følgearbejder og uforudseelige udgifter
36.405
Budgetterede udgifter i alt
395.000

Sager:

Det nye lydanlæg skal formentlig godkendes af
Stiftsøvrigheden. PU anbefaler MR mere præcist at
angive eventuelle synlige ændringer i kirkerummet i
forhold til det nuværende lydanlæg. Hvis der ikke vil
være synlige ændringer, anbefaler PU, at MR
præciserer dette over for Stiftsøvrigheden. MR
anmodes om at fremsende kopi af Northstars tilbud
til PU.
PU principgodkender ansøgningen, og når MR har
fremsendt oplysninger om evt synlige ændringer i
kirkerummet sammen med kopi af Northstars tilbud,
videresendes ansøgningen til Stiftsøvrigheden mhp
godkendelse.
Evt merforbrug i forhold til det bevilgede skal
dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
besparelser eller frie midler.
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.

Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Kirkebygning - Nyt lydanlæg (2022 - 17682)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Kirkebygning - Nyt lydanlæg (2022 - 17682)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Kirkebygning - Nyt lydanlæg (2022 - 17682)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, MR referat med
beslutning, Ad hoc udvalg 2022-03-09 Referat og
indstilling til MR, Kabelspecifikation Oticon
Lundtofte kirke 22022022, Tilbud Oticon 10.03.22,
Tilbud, el til lydanlæg, Rapport fra Gade Mortensen,
Ansøgning om anlægsmidler Lyd Lundtofte Kirke
2022, Aktdokument, Opsummering, MR referat med
beslutning, Ad hoc udvalg 2022-03-09 Referat og
indstilling til MR, Kabelspecifikation Oticon
Lundtofte kirke 22022022, Tilbud Oticon 10.03.22,
Tilbud, el til lydanlæg, Rapport fra Gade Mortensen,
Ansøgning om anlægsmidler Lyd Lundtofte Kirke
2022, VS Ansøgning (byggesag) via selvbetjening
(STPR F2 1926126)

12 - Lundtofte - Ansøgning (byggesag) - Renovering PU principgodkender at anlægsarbejdet igangsættes.
af frokoststue og forrum i Længen
PU giver procura til provsten om at godkende
arbejdet, når MR har fremsendt et dateret tilbud
Beslutningspunkt
med entreprenørens underskrift.
Evt merforbrug i forhold til det bevilgede skal
31. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
Byggesagssystemet om igangsættelse af
besparelser eller frie midler.
anlægsarbejdet "Renovering af frokoststue og
forrum i mandskabsbygning i Længen".
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.
PU har i MR's budget 2021 bevilget kr 351.200 til
anlægsprojektet "Længen, nyt køkken".
3. juni 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han
oplyser, at der er udført en grundig registrering og
særdeles fint, at der er udført en grundig
miljøanalyse som del af udbudsmaterialet. Han
bemærker, at der mangler dato og underskrift på
tilbud fra den valgte entreprenør Krogstrup ApS. Han
forudsætter, at der er tale om et ajourført tilbud pr.
d.d., men anbefaler, at PU beder MR fremsende et
dateret tilbud med entreprenørens underskrift.
Desuden bemærker Grube, at MR i lighed med andre
sager ønsker at gennemføre byggesagen uden
rådgiver, der måske skyldes, at MR's
bygningssagkyndige har de nødvendige faglige
kompetencer. Grube anbefaler, at PU godkender
MR's ansøgning på de nævnte vilkår.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Renovering
af frokoststue og forrum i Længen (2022 - 18008)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Renovering
af frokoststue og forrum i Længen (2022 - 18008)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Lundtofte Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Renovering
af frokoststue og forrum i Længen (2022 - 18008)
Bilag:
VS Ansøgning (byggesag) via selvbetjening (STPR F2
1926111), Aktdokument, Opsummering, 2. Tilbud
Spange, Tilbud Stryhn Electric, Nyt tilbud Krogstrup
ApS, Dansk Miljøanalyse D05660-001_Lundtofte
Kirkegård mandskabsrum_miljørapport, 17.02.2021
Kommunikation og billeder vedr. miljøanalyse, F&F
361010_Tegningsliste, F&F 361010_(99)4.002
Køkkentegning, F&F 361010_(99)3.001 Stueplan
planusdsnit mandskabsrum, F&F 361010_(99)3.000
Stueplan og opstalt eksisterende forhold, F&F
361.010 Mandskabsrum i Længen, Ansøgningskema
vedr frokoststue og forrum i Længen, økonomi,
Ansøgning vedr. frokoststue og forrum,
Aktdokument, Opsummering, 2. Tilbud Spange,
Tilbud Stryhn Electric, Nyt tilbud Krogstrup ApS,
Dansk Miljøanalyse D05660-001_Lundtofte Kirkegård
mandskabsrum_miljørapport, 17.02.2021
Kommunikation og billeder vedr. miljøanalyse, F&F
361010_Tegningsliste, F&F 361010_(99)4.002
Køkkentegning, F&F 361010_(99)3.001 Stueplan
planusdsnit mandskabsrum, F&F 361010_(99)3.000
Stueplan og opstalt eksisterende forhold, F&F
361.010 Mandskabsrum i Længen, Ansøgningskema
vedr frokoststue og forrum i Længen, økonomi,
Ansøgning vedr. frokoststue og forrum

13 - Lundtofte - Skodsborgvej 44

PU tager MR's redegørelse til efterretning og ser
frem til at modtage MR's ansøgning om
Beslutningspunkt
igangsættelse.
PU gør MR opmærksom på, at
22. april 2022 har MR fremsendt en svarskrivelse om myndighedsbehandling er en forudsætning for PU's
status for anlægsarbejdet "Istandsættelse af
godkendelse af igangsættelse af
embedsboligen Skodsborgvej 44".
istandsættelsesprojektet.
PU har i MR's budget 2022 bevilget 1.500.000 til
PU tilslutter sig konsulentens anbefaling om, at der
anlægsarbejdet "Skodsborgvej 44: Renovering af
afholdes et forhåndsmøde med Lyngby-Taarbæk
badeværelser og kontor i kælderen".
Kommune.
I sin skrivelse af 22. april 2022 oplyser MR, at
Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.
istandsættelsen sker på følgende præmisser:
Indretning af badeværelser i stueetage og

kælder
Flytning af kontor til kælderetage
Sikring mod grundfugt
Myndighedsbehandling ved stiftskonsulent
Forhåndsdialog med Lyngby-Taarbæk
Kommune
Dispensationer iht. byggelovgivning vedr.
handicapindretning, loftshøjde og evt.
parkering på grunden.
MR har undersøgt behovet for dispensationer, og
Stiftets konsulent tilråder, at MR tager en
forhåndssnak med kommunen om renoveringens
vilkår. Herefter udarbejdes projekt for
istandsættelsen mhp ansøgning til PU.
27. maj 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor
han anbefaler, at PU støtter MR i deres bestræbelser
på at få en så begrænset ombygning som muligt, idet
PU kan meddele MR, at PU vurderer, at det er den
helt rigtige procedure, at MR har rådført sig med
stiftets konsulent og, at PU kan tilslutte sig
konsulentens anbefaling om, at der afholdes et
forhåndsmøde med Lyngby-Taarbæk Kommune.
Sager:
Lundtofte - Embedsboligen Skodsborgvej 44 (2021 14615)
Lundtofte - Embedsboligen Skodsborgvej 44 (2021 14615)
Bilag:
SV Lundtofte Sogn - Skodsborgvej 44, Lundtofte Sogn
- Skodsborgvej 44, 2022-04-14 HE Præstebolig
Skodsborgvej 44

14 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej
76B
Beslutningspunkt
28. april 2022 har MR fremsendt ansøgning om brug
af "overskydende anlægsmidler" (ikke forbrugte
midler fra stiftslån til køb af embedsbolig) kr 350.000
til istandsættelse af embedsbolig Hummeltoftevej
76B.
24. maj 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han
anbefaler, at MR’s ansøgning imødekommes, idet
det skønnes, at der er tale om nogle nødvendige

PU godkender det ansøgte.
Evt merforbrug i forhold til det bevilgede skal
dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
besparelser eller frie midler.

følgearbejder. Budgettet forekommer umiddelbart
realistisk, idet der nok må forventes størst
usikkerhed omkring punkt 1 (udbygning af hems
mv.). MR har udført en god prioritering af de enkelte
punkter, så der kan være penge at hente hvis
udskiftning af terrassebrædder og nedtagning af
fliser i forrum udskydes. Han vurderer, at der ikke vil
kunne spares væsentligt på malerarbejdet.

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)
Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej 76B,
2830 Virum (2021 - 20374)
Bilag:
SV Vedr. sagsnummer 20274 - Hummeltoftevej 76B,
220520 PU-godkendelse af køb af tjenestebolig i
Sorgenfri Pastorat, VS tinglysning, Sv tinglysning, SV
Vedr. sagsnummer 20274 - Hummeltoftevej 76B.
25ab, Virum By, Sorgenfri. Tinglysning afsluttet., VS
Renovering af nyindkøbt tjenestebolig, AnsøgningTjenestebolig renovering, VS Renovering af
nyindkøbt tjenestebolig, Picture (Device
Independent Bitmap)

15 - Sorgenfri - Ansøgning (byggesag) Tagrenovering (oprindelige del af sognegården)
Beslutningspunkt
20. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
Byggesagssystemet om igangsættelse af
anlægsarbejdet "Tagrenovering (oprindelig del af
sognegården)".
PU har i MR's budget 2022 bevilget kr 2.800.000 til
anlægsprojektet "Renovering af tag m.v. over
kirkesal og kontorfløj".
9. juni 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor han
oplyser, at projektet er forsinket 5 uger i forhold til
den fremsendte tidsplan af 26.04.2022, idet MR

PU principgodkender projektet, idet PU beder MR
anmode Fogh & Følner om at
- fremsende rådgiveraftale til PU's godkendelse,
- ajourføre tidsplanen set i lyset af den opståede
forsinkelse,
- kvalitetssikre økonomien
- indarbejde genbrug af tegl i projektet
Når PU har modtaget ovenstående, behandler PU
sagen igen mhp igangsættelse af projektet.
Evt merforbrug i forhold til det godkendte beløb skal
dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
besparelser eller frie midler.

har indsendt ansøgningen den 20.
maj. Byggeperioden må forventes at strække sig ind i
januar 2023, og vinteren er ikke god for byggeriet,
ligesom inddragelse af julen i byggeperioden er
meget problematisk set i forhold til de kirkelige
handlinger. Han bemærker, at rådgiver og MR kan
have brug for mere tid, hvis licitationen får et
uventet resultat. Økonomien skønnes generelt at
være i underkanten af det forventelige set i forhold
til de nuværende konjunkturer. Indeks for budget er
således fastsat til 4. kvartal 2021. Udførelsen vil først
blive påbegyndt et år efter 4. kvartar, og det er et år,
hvor prisstigninger endog har været ekstraordinært
høje. Endvidere betyder forsinkelsen, at der også
skal afsættes et beløb til særlige
vinterforanstaltninger. Honorarets størrelse virker
fornuftigt i forhold arbejdets omfang, men der burde
have været fremsendt et oplæg til rådgiveraftale til
PU’s godkendelse.
Grube bemærker igen, at det skal overvejes om
tagsten kan genanvendes eller, hvis de ikke kan
genanvendes, sælges til genbrug. Ikke fordi der er
den store økonomi i denne løsning, men der vil være
en stor ressourcebesparelse og reduktion af CO2
udledningen, idet den grønne omstilling skal
indtænkes i alle byggearbejder.
Grube anbefaler, at PU principgodkender
ansøgningen uden at godkende den økonomiske
ramme. Samtidig skal PU foreslå MR, at de anmoder
Fogh & Følner om at
- fremsende rådgiveraftale til godkendelse,
- ajourføre tidsplanen set i lyset af den opståede
forsinkelse,
- kvalitetssikre økonomien og
- indarbejde genbrug af tegl i projektet
Grube oplyser, at ovennævnte kan meget vel betyde,
at byggeperioden i stedet kommer til at ligge i apriljuni 2023, men det er vel ikke det værste, der kan
ske. Blot tiden bruges til kvalitetssikre projektet.

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Sorgenfri Kirkebygning - Tagrenovering (2022 - 17016)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Sorgenfri Kirkebygning - Tagrenovering (2022 - 17016)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Sorgenfri Kirkebygning - Tagrenovering (2022 - 17016)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Sorgenfri Kirkebygning - Tagrenovering (2022 - 17016)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering,

408_002_økonomisk_overslag_20220426,
408002_tagistandsættelse_TP_20220426,
20220426_Sorgenfri Kirke_Forslag til nyindretning af
tagetagen (1), Aktdokument, Opsummering,
408_002_økonomisk_overslag_20220426,
408002_tagistandsættelse_TP_20220426,
20220426_Sorgenfri Kirke_Forslag til nyindretning af
tagetagen (1), SV Sorgenfri Kirke, tagistandsættelse;
Økonomisk overslag, tidsplan, skitseprojekt., VS
Ansøgning (byggesag) via selvbetjening (STPR F2
1926144)

16 - Virum - Ansøgning (byggesag) - Omlægning af
sandstensbelægning i våbenhus
Beslutningspunkt

PU godkender igangsættelse af projektet.
Evt merforbrug i forhold til det godkendte beløb skal
dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
besparelser eller frie midler.

18. maj 2022 har MR fremsendt ansøgning via
Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
Byggesagssystemet om igangsættelse af
beslutningen.
anlægsarbejdet "Omlægning af sandstensbelægning
i våbenhus".
PU har i MR's budget 2022 bevilget kr 170.000 til
anlægsprojektet "Omlægning/udskiftning af
sandstensgulv i våbenhuset".
30. maj 2022 har PU's arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger, hvor
han skriver, at kirkeværge Kim Bruun Petersen (KBP)
har udarbejdet et meget fint udbudsmateriale af 1.
april 2022 omfattende arbejdsbeskrivelse,
udbudsbrev og tilbudsliste. Forskellen mellem de to
tilbud der er indhentet ligger på kr. 21.375 ekskl.
moms, når man alene ser på de poster, som fremgår
af tilbudslisten. Dvs. at det dyreste ligger 16,5% over
det billigste. Dette må skønnes at være helt normalt
og indikerer, at udbudsmaterialet har været
fyldestgørende og entydigt. I udbudsbrev er der også
stillet krav om, at de bydende skulle aflevere en
tidsplan sammen med deres tilbud. Det formodes, at
denne fremgår at de følgebreve de bydende har
sendt sammen med deres tilbud.
I tilbuddet af 07/04-22 fra Kjær Knudsen A/S er der,
udover de delpriser der er angivet i tilbudslisten,
tilføjet en yderligere post på kr. 28.500 ekskl. moms
for ”støbning af undergulv”. Det antages, at
entreprenøren har anført baggrunden for denne
tillægspris i sin følgeskrivelse. Men efter Grubes skøn
er der tale om en unødvendig merydelse, hvis blot
entreprenøren følger arbejdsbeskrivelsen.
På den anden side må det nok forventes, at der
meget nemt vil kunne tilstøde ekstraarbejde under
arbejdets udførelse, hvilket KBP sandsynligvis også

regner med, og alt andet lige vil der skulle afsættes
de sædvanlige 10%, svarende til ca. kr. 16.200 inkl.
moms til uforudseelige udgifter. De samlede udgifter
vil således i runde tal beløbe sig til kr. 178.200 inkl.
moms.
Det beløb, som Virum Menighedsråd (MR) ifølge
ansøgningen af 18.05.2022 vil afholde via kirkens
egne midler, kan således opgøres til kr. 8.200). Grube
anbefaler, at PU godkender MR’s indstilling om at
acceptere tilbud af 6. april 2022 fra billigst bydende,

murermester Torben Kristensen (T.K.MURBYG).

Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Kirkebygning - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus (2022 - 16854)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Kirkebygning - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus (2022 - 16854)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirke Kirkebygning - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus (2022 - 16854)
Bilag:
SV Ansøgning (byggesag) via selvbetjening (STPR F2
1906360), Aktdokument, Opsummering, Tilbudsliste
00, Tilbud virum kirke Våbenhus, Tilbud TK, Referat
af menighedsrådsmøde 170522, Arbejdsbeskrivelse
gulv i våbenhus 00, 1-Udbudsbrev, Aktdokument,
Opsummering, Tilbudsliste 00, Tilbud virum kirke
Våbenhus, Tilbud TK, Referat af menighedsrådsmøde
170522, Arbejdsbeskrivelse gulv i våbenhus 00, 1Udbudsbrev

17 - Virum - Store krypt - Rådgiveraftale

Taget til efterretning.

Beslutningspunkt

Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
beslutningen.

Provsten har på vegne af Kgs Lyngby Provstiudvalg
den 4. juni 2022 godkendt den fremsendte
reviderede rådgiveraftale vedrørende Store Krypt,
hvori ombygning af køkken ikke indgår, idet
det nye budget, der ligger til grund for
den reviderede rådgiveraftale, er
reduceret med et beløb, så de
forventede byggeudgifter i alt er på kr.
4.060.300,
det fremgår tydeligt af rådgiveraftalen,
at det er dette budget, der er det

styrende for omfang og økonomi, og
aftalen i øvrigt ikke er ændret på andre
punkter.
Sager:
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirkebygning - Store Krypt (2022 - 13066)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirkebygning - Store Krypt (2022 - 13066)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirkebygning - Store Krypt (2022 - 13066)
Kongens Lyngby Provsti - Byggesag - Virum Kirkebygning - Store Krypt (2022 - 13066)
Bilag:
Virum Kirke, rådgiveraftale vedr. store krypt,
Store_Krypt_budget_rådgiveraftale_20220509,
416.001_Rådgiveraftale_20220509, Referat af
menighedsrådsmøde 170522, VS Virum Kirke,
rådgiveraftale vedr. store krypt,
Store_Krypt_budget_rådgiveraftale_20220509,
416.001_Rådgiveraftale_20220509, Referat af
menighedsrådsmøde 170522, VS Virum Kirke,
rådgiveraftale vedr. store krypt, Virum Kirke,
revideret rådgiveraftale vedr. store krypt

18 - Kgs Lyngby - Nyt orgel
Informationspunkt
9. maj har MR modtaget en afdragsprofil, hvoraf
fremgår, at der skal betales renter og afdrag i 2022,
skønt MR og PU har meddelt, at der ikke skal
trækkes på lånet før i 2023 og 1. afdrag forventes
betalt tidligst 30. december 2023.
På MR's foranledning har Stiftet telefonisk orienteret
MR om, at der ikke skal betales afdrag, før MR
trækker på lånet.
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)
Bilag:
Aktdokument, Afdragsprofil - Lån - Kongens Lyngby,
Afdragsprofil, Kgs Lyngby Sogn - Tegninger
vedrørende orgelsag, DOC272, DOC273, DOC274,
DOC275

Taget til efterretning.

19 - 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.

20 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

21 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

PU rykker for byggeregnskab.

Informationspunkt
PU afventer byggeregnskab.

22 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A

Regnskab er modtaget og sættes på dagsordenen til
næste PU-møde.

Informationspunkt
PU afventer byggeregnskab.

23 - Lundtofte - Fugtskade i Sognegård

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

24 - Taarbæk - Sognehus

PU afventer MR's orientering om status.

Informationspunkt
PU afventer MR's orientering om status.

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

PU afventer Stiftsøvrigheden.

26 - Taarbæk - Skovkirkegård
Informationspunkt

27 - Kvartalsrapporter 2022
Informationspunkt

PU afventer MR.
MR har inviteret provsten til møde den 22. juni 2022
sammen med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Taget til efterretning.
Lundtofte MR anmodes om at fremsende
kvartalsrapport for 1. kvartal.

Kvartalsrapporter er modtaget fra
Christians
Kgs Lyngby
Sorgenfri
Taarbæk
Virum
Sager:
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Bilag:
Kvartalsrapport fra Kgs. Lyngby Sogn, DOC151,
Kv.rapport 7121, 1127_001, Kvartalsrapport og
buget, formål 1. kvartal 2022, Kvartalsrapport +
budget, formål 1. kv 2022, Regnskabsrapport for 1.
kvartal 2022, Kvartalsrapport 1-2022, Referat MRmøde 175-2022, kvartalsrapport og synsrapporter,
Kvartalsrapport - 1 KVT 2022, Referat 2022-05-17
med underskrifter, Synsrapport 2022

28 - Referater fra offentlige MR-møder
Informationspunkt
Kgs Lyngby: Referat fra MR-møde 19. april 2022.
Lundtofte: Referat fra MR-møde 25. maj 2022.
Taarbæk: Referat fra MR-møde 17. maj 2022.
Virum: Referat fra MR-møder 30. marts 2022,
10. april 2022 og 17. maj 2022.
Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)

Taget til efterretning.

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:
Referat 7121, Referat af menighedsrådsmøde
170522, Referat fra menighedsrådsmøde 25. maj
2022 i Lundtofte sogn, 2022-05-25 MR referat
m.underskrifter, Referat MR-møde 175-2022,
kvartalsrapport og synsrapporter, Referat 2022-0517 med underskrifter, Referatet af
menighedsrådsmøde tirsdag d. 19. april 2022,
DOC302, Referater, Referat af menighedsrådsmøde
100422, Referat af menighedsrådsmøde 300322,
Synsrapport 2022, Kvartalsrapport - 1 KVT 2022,
DOC303

29 - Synsprotokoller fra MR

Indgår i arbejdet med budget 2023.

Informationspunkt
Taarbæk: Synsprotokoller fra syn 17. maj 2022.
Sager:
Referater fra offentlige MR møder 2022 (Kgs Lyngby
Provsti) (2022 - 3491)
Bilag:
Synsrapport 2022, Referat MR-møde 175-2022,
kvartalsrapport og synsrapporter, Kvartalsrapport - 1
KVT 2022, Referat 2022-05-17 med underskrifter

30 - Udviklingspuljen - Streamingudstyr
Informationspunkt
Christians MR har meddelt, at de ikke ønsker at
arbejde videre med anskaffelse af streamingudstyr.
Sager:
Udviklingspuljen - Streaming - Installation og
igangsættelse af live-streaming (2020 - 24567)
Bilag:
Udvikllingspuljen - streamingudstyr

Taget til efterretning.

31 - 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.

32 - Eventuelt

PU-formanden har modtaget en skrivelse af 14. juni
2022 fra Landsforeningen af Menighedsråd om
"Forslag til ændringer af den lokale økonomistyring"
med høringsfrist 18. august 2022.
Når rapporten om Lokal økonomistyring er
modtaget, sendes den direkte til PU's medlemmer.
PU's formand tilbyder at udarbejde et forslag til
høringssvar, som rundsendes til PU's medlemmer til
kommentarer.
PU's høringssvar fremsendes så vidt muligt til
Landsforeningen af MR inden 14. august 2022.
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Uni Nielsen

Inger Elgaard (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Marianne Begazo
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