
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

KLP - PU-møde 17. august 2022 - d. 17-08-2022 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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
 
 

Godkendt.

2 - Postliste

Beslutningspunkt
 
 

Taget til efterretning. 

3 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
Indestående

PUK-midler kr 500.847
Udviklingspuljen kr 1.321.864
5%-midler kr 2.137.163

4 - Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 26. april 2022 fremsendt referat fra
MR-møde 19. april 2022 sammen med regnskab for
anlægsprojektet "Istandsættelse af kontorbygningen
Lyngby Kirkestræde 10A - kalkning af facader og
gavle samt nyt tag".
Regnskabet viser et overskud på kr 9.572,10 med
samlede udgifter på kr 2.226.515,90, der er
finansieret ved PU's bevilling af anlægsmidler fra
2015, 2016 og 2021 samt godkendte overførte
anlægs- og driftsmidler fra 2016, 2018 og 2021 i alt
kr 2.236.088.
 

Regnskabet godkendt, og PU godkender at
overskuddet fra anlægsarbejdet overføres til driften.
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.



Sager:
Kgs Lyngby - Lyngby Kirkestræde 10A -
kontorbygningen - Renovering (2019 - 23884)

Bilag:
Byggeregnskabet for istandsættelse af Lyngby
Kirkestræde 10A, DOC303

5 - Udviklingspuljen - Signaturprojekt - Kgs Lyngby

Beslutningspunkt 
 
MR har i mail af 30. juni 2022 fremsendt ansøgning
om kr 45.000 fra Udviklingspuljen til gennemførelse
af "Signaturprojekt: Stor musik for små (OG større)
øren" med introduktion i Lyngby Kirke af orglet og
udvalgte musikinstrumenter (fx fløjte,
kontrabas, flygel, cello, violin, saxofon) for børn i
alderen 3-8 år en eftermiddag (inklusive afsluttende
fællesspisning i sognegården) om måneden (ni
gange) i perioden september-november 2022 og
januar-juni 2023.
Med dette projekt ønsker sognepræsten at
introducere kirkerum, orgel, fortælling og salmer for
mindre børn, så de på kvalificeret vis får
kirkemusikken og erfaringen med sig, at kirken er det
naturligt sted at komme.

Sager:
Ansøgning til Udviklingspuljen - Kgs Lyngby -
Signaturprojekt - Stor musik for små (OG Større) øren
(2022 - 21586)

Bilag:
Ansøgning til Udviklingspuljen, Ans.Udvikl.plj. CLP,KL

Ansøgningen imødekommet. 
 
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

6 - Budget 2023

Beslutningspunkt 
 
MR’s budget 2023 for drift og anlæg:

MR’s driftsbudgetter i alt kr 37.228.000
MR’s driftsønsker i alt kr 3.941.000
MR’s drift i alt inkl ønsker kr 41.169.000
MR’s anlægsønsker i alt kr 7.816.000 +
kr 1.483.000 til afdrag på lån, dvs i alt
kr 9.299.000 til anlægsudgifter
MR’s drift og anlæg inkl afdrag på lån i
alt kr 50.448.000

PUK-budget kr 2.368.000 inkl stiftsbidraget på kr

Budgetbidragene fra MR blev gennemgået. Den
generelle økonomiske situation i provstiet i
indeværende år 2022 samt den forventede situation
for 2023 blev drøftet.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023 er
Kr. 11.147.349.000. Dette er en stigning på 4,5% ift
2022.
Landskirkeskatten stiger med 2,3%.
Et foreløbigt oplæg til Budgetsamrådet den 7.
september 2022 blev gennemgået.
Oplægget lyder på et samlet driftsbudget (inklusive
justering af MR's ønsker samt PUK) i provstiet på kr.
51.814.920, heraf afsættes kr 750.000 til 5%-midler.
Hertil kommer andel af landskirkeskatten på kr.



361.000, der er en fordobling i forhold til 2022.
De lokale skatter i alt kr 52.817.000.
 
Udskrivningsgrundlag og landskirkeskat:

For Lyngby-Taarbæk viser det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag
en stigning på 4,5% fra 2022 til 2023 til
kr 11.147.349.000.
For Kgs Lyngby Provsti er provstiets
bidrag til landskirkeskatten i 2023 kr
16.959.000, som er en stigning på kr
413.000, der svarer 2,5%.
Kommunen har oplyst, at
mellemregningskontoen ultimo 2022
forventes at vise et overskud på kr
765.000.

 
Gennemgang af

1. Indkaldelse med dagsorden til
offentligt budgetsamråd onsdag den 7.
september 2022 kl 18.00-19.30 i
Lundtofte kirke.

2. Slides til præsentation på
budgetsamrådet.

 
Opmærksomhedspunkter:

Fordeling efter MR's ønsker - udgift pr
medlem
Det samlede beløb til MR’s
driftsbudgetter (inkl ønsker og uden
kirkegårde) er kr 36.333.000, der
betales af medlemsbidrag fra 38.000
medlemmer. Hvad er udgiften pr
medlem i det enkelte sogn? Den
varierer fra kr 764 til kr 1.242 pr
medlem. Et sogn adskiller sig pga
sognets størrelse. Bemærk: De 3
kirkegårdes samlede driftsudgifter er
knap kr 5 mio. Når disse udgifter
fordeles på de 38.000 medlemmer,
bidrager hvert medlem i
gennemsnit med kr 127.

Ligelig fordeling af det samlede beløb
efter antal medlemmer i sognene
Hvert medlem bidrager i gennemsnit
med kr 955. Hvordan ville det enkelte
sogns økonomi se ud, hvis det samlede
beløb på kr 36 mio fordeltes ligeligt
mellem sognene på grundlag af deres
medlemstal med kr 955 pr
medlem? Det største sogn skulle have
kr 8,7 mio (i stedet for kr 7 mio). Det
mindste sogn skulle have kr 1,1 mio (i

16.958.954 samt et overskud på
mellemregningskontoen med Lyngby-Taarbæk
Kommune på kr. 765.000.
PU havde en drøftelse af MR's driftsbudgetter i
relation til medlemstallet i de enkelte sogne, fx de
kirkelige aktiviteter, de øgede udgifter til energi,
MR's anlægsønsker og skatteprocenten.
 



stedet for kr 3,1 mio). 

Ligelig fordeling med det 'maksimale'
beløb efter antal medlemmer i
sognene
Et sogn bruger kr 1.242 per medlem i
sognet. Hvordan ville det enkelte sogns
og den samlede økonomi se ud, hvis
alle seks sogne skulle have kr 1.242 pr
medlem? Det mindste sogn skulle have
kr 1,4 mio og ville mangle kr 1,7 mio i
forhold til det nuværende budget. Det
største sogn skulle have kr 11,3 mio (kr
4,3 mio mere). Hvad ville det få af
konsekvenser for det samlede
driftsbudget? Det skulle stige med kr
11 mio (fra kr 36,3 mio til kr 47,3 mio).

Øgede energiudgifter
Flere MR har taget højde for øgede
udgifter til energi (varme og el), mens
andre MR ikke ser ud til at inkludere
dem i driftsbudget 2023. I et sogn er 5
ejendomme (ud af i alt 6) koblet til
fjernvarmenettet, og det giver
reducerede stigninger i
varmeudgifterne. Hvis PU budgetterer
med et gennemsnitstal pr indbygger
(som svarer til et af MR's udregning)
som model for de øvrige sogne (bortset
fra Taarbæk) skal det samlede beløb
for hele provstiet forøges med kr
598.000 til i alt kr 1.633.000.

Sager:
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)
Menighedsråd - Kgs Lyngby (2019 - 20868)

Bilag:
Varmeudgifter 1. & 2. kvartal 2022 Taarbæk Sogn,
Varmeudgifter 1. halvår 2022 Taarbæk, Kirkeskat
2023, MR's budget 2023, Aktdokument,
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2023, SV Kirkeskat 2023, SV
Kirkeskat 2023, Nyt - MR's budget 2023, 220710 KLP-
Budget 2023 Fordeling pr. medlem, 220710 KLP-
Budget 2023 MRs ønsker Drift og Anlæg, SV vedr.



budget 2023, Uddannelse af KK-er og budget 23

7 - 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.

8 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

9 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU anmoder MR om at fremsende byggeregnskab,
når det foreligger. 

10 - Kgs Lyngby - Nyt orgel

Informationspunkt
 
Helsingør Stiftsøvrighed har i skrivelse af 29. juni
2022 til Kgs Lyngby MR og med cc til Kgs Lyngby
Provsti meddelt, at

Stiftsøvrigheden principgodkender det
af orgelbygger Anders Havgaard
Rasmussens tilbud med tilhørende
tegninger af den 7. januar 2022 samt
tillæg med tilbud fra orgelbygger
Marcussen og Søn af den 23.
september 2021 vedrørende et nyt
orgel.
Det er en betingelse for
principgodkendelsen, at
konsulenternes udtalelser iagttages i
det detailprojekt, som skal fremsendes
til stiftsøvrigheden ad tjenestevejen.
Stiftsøvrigheden anmoder på baggrund
af konsulenternes udtalelser om
detaljeret beskrivelse vedrørende
stoleværket, varmeanlæg,
gulvarbejder, belysning, vestvinduet og
historisk inventar.

PU afventer detaljeret beskrivelse af de ønskede
områder til fremsendelse til Stiftsøvrighedens videre
behandling.



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

Bilag:
Aktdokument, Til MR - afgørelse vedr. orgel, Kgs.
Lyngby Kirke, 2022.06.15_KS_B_Lyngby_nyt
orgel_of_sa, Kgs. Lyngby.Nyt orgel. NM udtalelse,
Lyngby kirke, nyt orgel 20.06.2022

11 - Lundtofte - Renovering af søndre våbenhus

Informationspunkt
 
MR har i mail af 29. juni 2022 fremsendt ansøgning
til Stiftsøvrigheden om tilladelse til igangsættelse af
projektet "Renovering af søndre våbenhus", der
finansieres af MR's driftsbudget 2022. MR's
ansøgning er 6. juli 2022 fremsendt til Stiftet.

Sager:
KLP - Byggesag - Lundtofte - Kirkebygning -
Renovering af søndre våbenhus (2022 - 21341)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Kirkebygning -
Renovering af søndre våbenhus (2022 - 21341)

Bilag:
Aktdokument, Kvittering for modtagelse af
ansøgning, Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Aktdokument,
Opsummering, Ansøgning til Helsingør Stift, Tilbud
elektriker, Tilbud, maler, F&F Notat vedr. våbenhus

PU afventer Stiftsøvrighedens afgørelse.

12 - Lundtofte - Renovering af frokoststue og forrum
i Længen

Informationspunkt
 
MR har i mail af 20. juni 2022 fremsendt
underskrevet og dateret tilbud fra Krogstrup ApS.
Provsten har den 20. juni 2022 på PU's
vegne godkendt, at anlægsprojektet ”Renovering af
frokoststue og forrum i Længen” igangsættes.

Sager:
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Renovering af frokoststue og
forrum i Længen (2022 - 18008)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,

Taget til efterretning. 



arealer og omgivelser - Renovering af frokoststue og
forrum i Længen (2022 - 18008)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Renovering af frokoststue og
forrum i Længen (2022 - 18008)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Renovering af frokoststue og
forrum i Længen (2022 - 18008)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Renovering af frokoststue og
forrum i Længen (2022 - 18008)

Bilag:
SV Byggesag Frokoststue og forrum, byggesag nr.
2022-18015, Sv Byggesag Frokoststue og forrum,
byggesag nr. 2022-18015, Underskrevet og dateret
tilbud fra Krogstrup, Byggesag Frokoststue og
forrum, byggesag nr. 2022-18015, image001,
image006, 20220616134943_001, Tilbud Stryhn
Electric, Lundtofte - Ansøgning (byggesag) -
Renovering af frokoststue og forrum i Længen, SV
Lundtofte - Ansøgning (byggesag) - Renovering af
frokoststue og forrum i Længen

13 - Lundtofte - Fugtskade i Sognegård

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

14 - Lundtofte - Vinduer og facade - Langs Hegnet 61

Informationspunkt
 
MR har i mail af 13. juli 2022 oprettet
anlægsprojektet "Vinduer og facade på Langs Hegnet
61" i "Byggesag" med et opdateret anlægsbudget,
der viser en samlet udgift på kr 574.359. PU har
bevilget kr 525.000 i MR's anlægsbudget 2021.

Sættes på dagsordenen for PU-mødet den 7.
september 2022.

15 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej
76B

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

16 - Sorgenfri - Tagrenovering (oprindelige del af
sognegården)

Sættes på dagsordenen for PU-mødet den 7.
september 2022. 



Informationspunkt
 
MR har i mail af 6. juli 2022 fremsendt det af PU
ønskede materiale, der er udarbejdet af Fogh &
Følner
- rådgiveraftale til PU's godkendelse
- ajourført tidsplan
- kvalitetssikring af økonomien
- indarbejdelse af genbrug af tegl i projektet

Sager:
KLP - Byggesag - Sorgenfri - Kirkebygning -
Tagrenovering (2022 - 17016)

Bilag:
Fwd Sorgenfri Kirke, tagistandsættelse,
menighedssalen og sidebygning - rådgiveraftale,
Afkrydsningsskema for afgrænsning af
rådgiverydelser_20220627,
408.002_Rådgiveraftale_20220627,
408002_økonomisk_overslag_20220627, HDI
Ansvarsforsikring Certifikat 2022,
408002_rammetidsplan_20220627

17 - Taarbæk - Sognehus

Informationspunkt
 
PU afventer MR's orientering om status.

PU afventer MR's orientering om status.

18 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Stiftsøvrigheden.

PU afventer Stiftsøvrigheden.

19 - Taarbæk - Skovkirkegård

Informationspunkt
 
PU afventer MR.

PU afventer MR.

20 - Virum - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.



21 - Virum - Store krypt

Informationspunkt
 
PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

22 - Kvartalsrapporter 2022

Informationspunkt
 
Kvartalsrapport er modtaget fra
Lundtofte Menighedsråd (fremsendt 22. april 2022
sammen med referat af MR-mødet den 21. april)

Sager:
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 -
17970)

Bilag:
Menighedsrådsreferat 21.04.2022 Lundtofte sogn,
2022.04.21 MR Referat m. underskrifter, 1. kvartal
med underskrift

Taget til efterretning. 

23 - Referater fra offentlige MR-møder

Informationspunkt
 
Kgs Lyngby: Referat fra MR-møde 31. maj og 7. juni
2022.
Taarbæk: Referat fra MR-møde 14. juni 2022.
Virum: Referat fra MR-møde 31. maj 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)

Bilag:
referat fra MR-møde d. 31. maj 22, DOC154, Referat
7121, Referat af menighedsrådsmøde 310522,
referat fra MR-møde, DOC029, Referat MR-møde
146-2022 Taarbæk Sogn, Referat 2022-06-14 med
underskrifter

Taget til efterretning. 



24 - 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.

25 - Landsforeningen af MR - Årets
provstiudvalgskonference - Sæt kryds i kalenderen

Informationspunkt
 
Orientering modtaget i mail af 30. juni 2022 om
Landsforeningen af MR's provstiudvalgskonference 1.
oktober 2022.

Sager:
Landsforeningen af menighedsråd -
Provstiudvalgskonference 1. oktober 2022 - KLP
(2022 - 21543)

Bilag:
Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i
kalenderen

Taget til efterretning. 

26 - Lov om folkekirkens lokale økonomi - Forslag til
ændringer

Informationspunkt
 
PU's formand har udarbejdet et udkast til
høringssvar, der så vidt muligt sendes til
Landsforeningen af MR inden 14. august 2022. Evt
høringssvar sendes til KM senest den 18. august
2022.

Sager:
Lov om folkekirkens økonomi - Lokale kasser (2022 -
21432)

Bilag:
Nyt - Forslag om ændringer i lov om folkekirkens
lokale økonomi, ATT95067, ATT80436, ATT03351

PU drøftede det udarbejdede høringssvar, der er
sendt til Landsforeningen af Menighedsråd og KM
inden udløb af tidsfristerne.

27 - Foreningen for Provstisekretærer - Årsmøde

Informationspunkt
 
Marianne Begazo deltager i
provstisekretærforeningens årsmøde 4.-7. oktober

Taget til efterretning. 



2022 i Svendborg, hvor provstiudvalgskassen betaler
deltagergebyret på kr. 2.500 samt transport til og fra
mødet.

Sager:
Personale - Provstisekretær - Marianne Begazo (2022
- 16107)

Bilag:
Aktdokument, Indbydelse årsmøde 2022, Program
årsmøde 2022 Provstisekretærerne

28 - Biskoppens fødselsdag - Tak for
opmærksomheden

Informationspunkt

Sager:
Biskoppens 60-års fødselsdag - Invitation - Takkebrev
(2022 - 14567)

Bilag:
Tak for opmærksomheden, IMG_8092, IMG_8113,
IMG_8134

Taget til efterretning. 

29 - Eventuelt

 

Kort drøftelse om folkekirkens
arbejdsmiljøproblemer.
Provsten orienterede om planer om studietur til
Finland med præsterne i juni 2023.
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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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