Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

KLP - PU-møde 26. oktober 2022 - d. 26-10-2022 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Uni Nielsen, Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm
Saxe, Marianne Begazo
Afbud: Ulla Willaing Jeppesen, Inger Elgaard
Næste ordinære møde afholdes 23. november 2022. Sager til behandling fremsendes senest 8. november
2022.
Mødet slut kl 18.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Beslutningspunkt

2 - Postlisten

Godkendt.

Beslutningspunkt

3 - Årshjul - Mødedatoer for PU i 2023

Årshjulet godkendt med følgende mødedatoer i
2023:

Beslutningspunkt
Udkast til Årshjul 2023 for PU vedlagt.
Sager:
KLP - Budget 2024 (2022 - 31351)
Bilag:
Aktdokument, 221018 UDKAST - Årshjul 2023 Kgs
Lyngby - Budget 2024

25. januar 2023 kl 16.30-19.00. Sager til behandling
fremsendes senest 10. januar 2023.
29. marts 2023 Formandsmøde kl 18.00-19.30 og PUmøde kl 19.30-21.00. Sager til behandling
fremsendes senest 14. marts 2023.
10. maj 2023 kl 16.30-19.00. Sager til behandling
fremsendes senest 25. april 2023.
14. juni 2023 kl 16.30-19.00. Sager til behandling
fremsendes senest 30. maj 2023.
23. august 2023 kl 16.00-19.30. Sager til behandling
fremsendes senest 1. juli 2023.
6. september 2023 Budgetsamråd kl 18.00-19.30 og
PU-møde kl 19.30-21.00. PU behandler ikke
byggesager og ansøgninger fra MR.
27. september 2023 kl 16.30-19.00. Sager til
behandling fremsendes senest 12. september 2023.

15. november 2023 kl 16.30-19.00. Sager til
behandling fremsendes senest 31. oktober 2023.
4 - PUK Økonomi

Regnskabserklæring underskrevet.

Beslutningspunkt

PUK-midler: kr 524.358.
5%-midler: kr 2.137.163.
Udviklingspuljen: kr 1.261.357.

Indestående i bank

5 - Regnskab 2021
Beslutningspunkt
PU skal godkende MR's regnskab 2021 senest den
15. november 2022.
Tre MR (Lundtofte, Sorgenfri og Taarbæk) har
behandlet revisionsprotokollat.

Revisor har revideret og fremsendt
revisionsprotokollat til 3 MR.
Når alle 6 revisionsprotokollater foreligger og er
behandlet af MR, sættes de på dagsordenen for PUmødet 23. november 2022.

Sager:
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)
Bilag:
Menighedsrådsmøde og behandling af
revisionsprotokollat, Lundtofte sogn, MR 2022.09.29
Referat, 2021 Årsregnskab Revisionsprotokollat,
underskrevet, Aktdokument, Sorgenfri Revisionsprotokollat - Regnskab 2021, Sorgenfri Referat MR-møde 5 okt 2022 - Revisionsprotokollat
godkendt regnskab 2021, Referat MR-møde 410 inkl.
kvartalsrapport, revisionsprotokollat 2021 og
oversigt over varmeudgifter pr. 309, Referat 04-102022, Revisionsprotokollat 2021

6 - MR's Energiudgifter i 2022

PU drøftede de kraftige stigninger i MR's udgifter til
energi (el og varme), som MR i budgetlægningen for
Beslutningspunkt
2022 ikke har kunnet tage højde for.
MR's oplysninger viser, at de samlede udgifter til
MR har fremsendt oplysninger om MR's
energi i 1.-3. kvartal 2022 har været kr 2.280.697. MR
energiudgifter i 2022.
har til samme periode i budget 2022 afsat kr
1.183.075. Det giver en forskel på kr 1.097.622.
Taarbæk MR opfordrer i mail af 10. oktober 2022 PU En simpel fremskrivning af udgiftsbeløbene viser, at
til at undersøge muligheden for delvis udsættelse af de samlede udgifter til energi i hele 2022 forventes
betaling af udgifter til gas og el samt momsfritagelse. at blive kr 3.040.929. MR har til hele året afsat kr
1.523.933 til energiudgifter. Det giver en forskel på
Sager:
kr 1.516.996.
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
PU besluttede at bevilge kr 758.498 (der svarer til
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
50% af de forventede forøgede udgifter) til delvis
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
dækning af MR's forøgede udgifter til energi.

KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
KLP - Regnskab 2022 (2022 - 26264)
Bilag:
SV Øgede energiudgifter i 2022, VS Øgede
energiudgifter i 2022, Udgifter til el og varme,
Varmeudgifter for Lundtofte Menighedsråd, 202210-06 Forventet varme 2022 med 3 kvt, Oversigt
over udgifter til el og gas for Christianskirken ultimo
sept 2022, Sv Øgede energiudgifter i 2022, Referat
MR-møde 410 inkl. kvartalsrapport,
revisionsprotokollat 2021 og oversigt over
varmeudgifter pr. 309, Varmeudgifter pr. 30-09-2022
Taarbæk, Opgørelse over energiudgifter 1.-3. kvartal
Virum Kirke, Til provstiudvalget til behandling d.
2610-2022, vedr udsættelse af udgifter til varme og
el samt momsfritagelse

PU ønsker en tilbagemelding fra MR efter 4. kvartal
2022 og 1. kvartal 2023, så PU kan følge udviklingen.
PU drøftede forslaget fra Taarbæk MR. PU afviser
forslaget, da det vil udskyde problemerne, men ikke
løse dem. Mht momsfritagelse er der ingen generel
mulighed for kirker.

7 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænsen

MR's ansøgning videresendes til Stiftsøvrigheden
med PU's anbefaling.

Beslutningspunkt

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

Menighedsrådene i Sorgenfri og Kgs Lyngby sogne
har den 16. december 2019 fremsendt en fælles
anmodning om justering af sognegrænsen mellem
Sorgenfri Sogn og Kgs Lyngby Sogn.
Det drejer sig om den nye bebyggelse, der
ligger mellem jernbanen og motorvejen, og som
kaldes Hummeltofteparken (den grund der tidligere
husede Lyngby Politi og Ret).
I dag ligger området i Kongens Lyngby sogn, selv om
beboerne naturligt føler, at de tilhører Sorgenfri
lokalområde og Sorgenfri Kirke. Fra deres boliger kan
de se kirken og har få minutters gang dertil.
Menighedsrådene for de to sogne foreslår, at
sognegrænsen ændres, så den i hele sit forløb følger
motorvejen (rute 201). Området ønskes overført fra
Kgs Lyngby Sogn til Sorgenfri Sogn.
I materialet fra MR oplyses, at det drejer sig om 154
lejligheder med et forventet befolkningstal på i alt ca
280 personer.
MR's ansøgning sendes med PU's indstilling til
Stiftsøvrigheden med henblik på videre behandling.
Sager:
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)

Bilag:
Justering af sognegrænser mellem Kgs Lyngby Sogn
og Sorgenfri Sogn, 191216 Fra Sorgenfri MR og Kgs
Lyngby MR Sognegrænse, Kort over sognegrænse
Kongens Lyngby Sorgenfri-1, 200107 Fra Kgs Lyngby
Provsti til Kgs Lyngby Sogns og Sorgenfri Sogns
Menighedsråd - Justering af sognegrænser, 200115
Fra Kgs Lyngby Provsti til Kgs Lyngby og Sorgenfri
Sogne - Justering af sognegrænser, 200220 Fra KLP
Justering af sognegrænse, 220302 Referat samt bilag
fra menighedsmøde 13. juni 2021 i Kgs Lyngby Sogn
om justering af sognegrænse, Bilag 2 Referat af
menighedsmøde 26.09.21om sognegrænse, Kort
over sognegrænse Kongens Lyngby Sorgenfri-1,
Materiale udleveret på menighedsmødet 26.
september 2021, SV Menighedsmøde om justering af
sognegrænser

8 - Kgs Lyngby - Nyt orgel
Beslutningspunkt
I mail af 23. september 2022 skriver MR i relation til
finansiering af 1. og 2. anden rate af betaling for nyt
orgel om
konvertering af opsparing i frie midler
til anlægsmidler samt
konvertering af restbeløb fra
anlægsarbejdet "Indledende
orgelprojekt" til "Endeligt
orgelprojekt".

PU godkender, at
1) MR i relation til finansiering af 1. og 2. anden rate
af betaling for nyt orgel
konverterer opsparing i frie midler til
anlægsmidler samt
konverterer restbeløb fra
anlægsarbejdet "Indledende
orgelprojekt" til "Endeligt
orgelprojekt".
2) MR konverterer den øremærkede opsparing i
MR's frie midler på kr 500.000 fra drift til
anlægsprojekt "Nyt orgel", og at beløbet anvendes til
delvis betaling af 2. rate på kr 641.559,54, der
forfalder til betaling 1. november 2022.
3) MR konverterer restbeløbet kr 332.345 fra det
indledende orgelprojekt til det endelige orgelprojekt.

MR anmoder PU om, at den øremærkede opsparing i
MR's frie midler på kr 500.000 konverteres fra drift
til anlægsprojekt "Nyt orgel" og anvendes til delvis
betaling af 2. rate på kr 641.559,54, der forfalder til Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.
betaling 1. november 2022.
MR anmoder desuden PU om, at restbeløbet kr
332.345 fra det indledende orgelprojekt konverteres
til det endelige orgelprojekt.
Af MR's skrivelse fremgår, at af den oprindelige
bevilling i 2018 på kr 500.000 suppleret med
overførsel af kr 53.837,50 i 2020 (restbeløb fra andet
anlægsarbejde) i alt kr 553.837,50 er der i 2018-2022
brugt i alt kr 221.492, der giver et restbeløb fra det
indledende orgelprojekt på kr 332.345.
Sager:
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)

KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Nyt
Orgel (2021 - 30695)
Bilag:
Nyt orgel Lyngby kirke, Kontrakt mellem orgelbygger
Marcussen & Søn og Kgs. Lyngby Menighedsråd,
DOC368, SV Rettelse PU-møde 7. september 2022 kl
19.30-21.00, VS Kontrakt mellem orgelbygger
Marcussen & Søn og Kgs. Lyngby Menighedsråd,
DOC368, Lyngby kirke - nyt orgel, Lyngby kirke - nyt
orgel, Lyngby kirke - nyt orgel - MR-formandens
underskrift udbedes, Orgelsag - Lyngby Kirke,
DOC316

9 - Kgs Lyngby - Maleristandsættelse af vinduer
Lyngby Kirkestræde 10A

MR's anlægsregnskab godkendt.
PU godkender, at restbeløbet kr 12.187,50 overføres
til driften.

Beslutningspunkt
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.
MR har i mail af 25. august 2022 fremsendt
anlægsregnskab af 7. maj 2022 for
maleristandsættelse af vinduer i kontorbygning
Lyngby Kirkestræde 10A.
Af anlægsbevillingen kr 147.500 er der anvendt kr
135.312,50. MR anmoder om, at restbeløbet kr
12.187,50 overføres til driften.
Sager:
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Vinduer (kontorbygning)
(2022 - 7423)
Bilag:
Anlægsregnskab for maleristandsættelse af vinduer i
kontorbygning Lyngby Kirkestræde 10A, DOC367

10 - Lundtofte - Genopretning af fortove
Beslutningspunkt
MR har i mail af 6. oktober 2022 fremsendt

PU godkender, at anlægsarbejdet igangsættes idet
PU anbefaler, at
MR indgår en aftale med Charlotte
Skibsted om, at hun om nødvendigt kan
inddrages. Til det formål skal

yderligere oplysninger vedr. projektet,
MR afsætte et beløb svarende til 20
som PU anmodede om den 16. juni 2022.
timer, dvs. ca. kr. 22.000 inkl. moms.
PU bad om en ajourføring af rådgiverydelser og
MR afsætter kr. 85.000 som en reserve
uforudseelige udgifter, samt anbefalede MR ikke at
til uforudseelige udgifter.
gennemføre sagen uden rådgiver, da der er tale om
anlægsydelser, der kræver særlige faglige
Evt merforbrug i forhold til anlægsbevillingen skal
kompetencer. Provstiudvalget bemærkede samtidig, dækkes af MR's egne midler ved evt kompenserende
at af SA 2020 fremgår, at der er et restbeløb til
besparelser eller frie midler.
projektet på kr 664.750.
I sin ansøgning oplyser MR, at MR ønsker at afsætte
kr 139.000 af de frie midler til dette anlægsarbejde.
Sammen med restbeløbet kr 664.750 (jvf SA
2020) har MR i alt kr 803.750 (664.750 + 139.000) til
rådighed.
PU's arkitekt Henrik Grube Mikkelsen bemærker, at
MR i sin ansøgning af 5. oktober 2022 oplyser, at
de forventer at
gennemføre projektet uden brug af
ekstern rådgiver og med en mindre
afsætning til uforudseelige udgifter (kr.
30.000), dvs. en samlet udgift på i alt
kr. 923.725 inkl moms.
sognets kirkegårdsleder skal stå for
tilsynet med arbejderne.
Grube foreslår, at MR indgår en aftale med Charlotte
Skibsted om, at hun om nødvendigt kan inddrages.
Der kan eksempelvis afsættes et beløb svarende til
20 timer, dvs. ca. kr. 22.000 inkl. moms.
Grube Mikkelsen anbefaler, at PU godkender
igangsætningen, og at PU anmoder MR om at
afsætte kr. 85.000 som en reserve til uforudseelige
udgifter.
Den samlede udgift bliver kr 923.725 + kr 85.000 = kr
1.008.725 inkl moms.
Til projektets finansiering af den samlede udgift på
kr 1.008.725 er der kr 803.750 til rådighed, og der
mangler kr 119.975 (923.725-803.750) + kr 85.000 = i
alt kr 204.975.
Sager:
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Genopretning af fortove
(2022 - 17751)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Genopretning af fortove
(2022 - 17751)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Genopretning af fortove
(2022 - 17751)

Bilag:
Besvarelse vedr. byggesag 2022-17751 genopretning af fortove, 2022-10-05 Ansøgning vedr.
fortov svar ved PU, Sven Bech - nyt tilbud af 202208-05, 2022-08-05 uforudsete udgifter Sven Bech,
2022-07-14 Charlotte Skibsted, rådgiver, 2022-08-25,
MR referat vedr. fortov, VS Besvarelse vedr.
byggesag 2022-17751 - genopretning af fortove,
2022-10-05 Ansøgning vedr. fortov svar ved PU, Sven
Bech - nyt tilbud af 2022-08-05, 2022-08-05
uforudsete udgifter Sven Bech, 2022-07-14 Charlotte
Skibsted, rådgiver, 2022-08-25, MR referat vedr.
fortov, SV Besvarelse vedr. byggesag 2022-17751 genopretning af fortove

11 - Sorgenfri - Tagrenovering - Sognegården

PU godkender, at anlægsarbejdet igangsættes, idet
PU noterer sig, at
Beslutningspunkt
den samlede økonomi med det
ajourførte projekt nu er ca. kr 3,9 mio.,
MR har i mail af 1. oktober 2022 fremsendt MR's svar på
det vil sige kr 400.000 mere end MR's
PU's spørgsmål vedrørende renovering af taget
oprindeligt ansøgte beløb den 20. maj
på Sorgenfri kirkes sognegård (den oprindelige del af
2022.
sognegården) med følgende fra MR's rådgiver Fogh og
MR's rådgiver oplyser, at de ikke kan
Følner:
finde en besparelse i at nedtage
Revideret rådgiveraftale, som nu også
tagsten til genanvendelse. PU's
indeholder projektopfølgning.
bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Oprettet ny version af
Mikkelsen oplyser, at der er
afkrydsningsskema for afgrænsning af
genbrugsfirmaer, der nedtager tagsten
rådgiverydelser. Projektopfølgning til
uden beregning, mod at få disse
rådgiver tilføjet under både udførelse
overdraget. I så fald vil der være en
og aflevering.
besparelse på murerentreprisen.
Opdateret budgetark
Desuden bør rådgiverne undersøge,
”408_002_økonomisk_overslag_20220
om det er muligt at genanvende de
927” der er indeksreguleret til
eksisterende tagsten, der ikke er
byggeindeks 2022 Kvartal 2.
nedslidte, på den ene tagflade.
Afsætningsbeløbet til byggepladsdrift
er forøget til kr 40.000 i lyset af de høje Evt merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på kr
energipriser.
2.800.000 skal dækkes af MR's egne midler ved evt
Projektopfølgning tilføjet som et punkt kompenserende besparelser eller frie midler.
i budgettet med et beløb på kr 50.000.
Udgift til brug af digital platform i
forbindelse med udbud under punktet
reproduktion: kr 5.000.
Genbrug af tegl indarbejdet i
projektet bliver en del af selve
projekteringen og ændrer ikke
budgettet.
Økonomisk overslag af 27. september
2022 viser en udgift på i alt kr
3.888.360 inkl moms.

I sin udtalelse den 21. oktober 2022 bemærker PU's
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen, at den samlede
økonomi med det ajourførte projekt nu er på ca. kr
3,9 mio., hvilket er 400.000 kr. mere end MR's
oprindeligt ansøgte beløb af 20. maj 2022. Det
er overraskende, at arkitekterne ikke kan finde en
besparelse i at nedtage tagsten til genanvendelse.
Der er genbrugsfirmaer, der nedtager tagstenen
uden beregning, mod at få disse overdraget. I så fald
er der tale om en besparelse på murerentreprisen.
Desuden kan rådgiverne også undersøge, om det er
muligt at genanvende de eksisterende tagsten, der
ikke er nedslidte, på den ene tagflade.
Sager:
KLP - Byggesag - Sorgenfri - Kirkebygning Tagrenovering (2022 - 17016)
KLP - Byggesag - Sorgenfri - Kirkebygning Tagrenovering (2022 - 17016)
Bilag:
Fwd SV SV Vs Sorgenfri - Supplerende materiale Tagrenovering (oprindelige del af sognegården),
408_002_økonomisk_overslag_20220927,
408.002_Rådgiveraftale_20220927,
Afkrydsningsskema for afgrænsning af
rådgiverydelser_20220927,
408002_rammetidsplan_20220627, HDI
Ansvarsforsikring Certifikat 2022, SV Sorgenfri Supplerende materiale - Tagrenovering (oprindelige
del af sognegården)

12 - Sorgenfri - 5%-midler - Vandindtrængning
Hummeltoften 3A
Beslutningspunkt
MR har i mail af 10. august 2022 ansøgt om kr
62.012,50 fra 5%-midlerne til dækning af udgifter til
udført reparation af ydermur på embedsboligen
Hummeltoften 3A. Arbejdet blev udført i maj 2022.
PU's arkitekt Henrik Grube Mikkelsen bemærker i sin
mail af 26. august 2022, at problemet med
vandindtrængning går væsentligt længere tilbage
end de 10 år, som MR oplyser i sin ansøgning, idet
Grube i begyndelsen af 1990'erne synede boligen
første gang, hvor samme problem blev konstateret.
Den løsning, der nu er valgt, har aldrig været prøvet
tidligere, og det vil være dejligt, hvis problemet nu er
afhjulpet én gang for alle. Grube er umiddelbart ikke
begejstret for, at der er valgt elastisk fugemasse ved

PU imødekommer ikke ansøgningen, da PU vurderer,
at der ikke er tale om en uforudseelig udgift, idet det
er en skade, som har været kendt i mere end 10 år
gammel.

overlæg mellem tagsten, men hvis det viser sig, at
vandindtrængningen er standset, er det et
begrænset problem. Mureren burde have benyttet
en hydraulisk kalkmørtel til overstrygningen af de to
yderste rækker tagsten. Samlet set mener Grube
imidlertid, at der er fundet en god løsning på et
gammelt problem.
Sager:
KLP - Sorgenfri - Vandindtrængning i præsteboligen
Hummeltoften 3A (2022 - 25919)
KLP - Sorgenfri - Vandindtrængning i præsteboligen
Hummeltoften 3A (2022 - 25919)
KLP - Sorgenfri - Vandindtrængning i præsteboligen
Hummeltoften 3A (2022 - 25919)
Bilag:
VS Ansøgning til 5% puljen, Ansøgning om 5% puljen
endelig udg., Faktura_1500, Sorgenfri - Ansøgning til
5% puljen, Ansøgning om 5% puljen endelig udg.,
Faktura_1500, SV Sorgenfri - Ansøgning til 5% puljen

13 - Sorgenfri - 5%-midler - Udskiftning af
kældervinduer og kælderdør Hummeltoften 3A

PU imødekommer ikke ansøgningen, da PU vurderer,
at der ikke er tale om en uforudseelig udgift, idet det
er en mangel, som er noteret på synet i 2021.

Beslutningspunkt
MR har i mail af 9. oktober 2022 ansøgt om 5%-midler
til udskiftning af 1-lags kældervinduer og -dør i
præsteboligen Hummeltoften 3A.

Udgift: kr. 46.209 kr. + moms = kr 57.761,25 inkl
moms.
I sin udtalelse den 21. oktober 2022 bemærker PU's
arkitekt Henrik Grube Mikkelsen, at udskiftning af
vinduer og dør i kælder er en ny mangel, der blev
anført ved provstesynet i november sidste år. Det er
en god idé at få arbejdet gennemført hurtigst
muligt. I den vedhæftede kalkulation fra tømreren er
det forudsat, at vinduer udskiftes med en type uden
oplukkelige rammer. MR skal være opmærksomme
på dette og sammen med præsten overveje om
dette er en god idé. Rummene bør alt andet lige
kunne udluftes. Desuden skal MR sikre, at alle
følgeudgifter er prissat. Også ved udskiftning må der
forventes både murer- og malerreparationer.
Sager:
KLP - Sorgenfri - Ansøgning 5% midler - Udskiftning
af kældervinduer og kælderdør Hummeltoften 3A
(2022 - 30750)
KLP - Sorgenfri - Ansøgning 5% midler - Udskiftning

PU gør MR opmærksom på, at der i det fremsendte
tilbud er forudsat, at vinduerne udskiftes med en
type uden oplukkelige rammer. MR anbefales
sammen med præsten at overveje, om det er
den rette løsning, idet kælderrummene bør kunne
udluftes.

af kældervinduer og kælderdør Hummeltoften 3A
(2022 - 30750)
Bilag:
Fwd Ansøgning om 5% midler, Ansøgning om 5%
puljen til kældervinduer og -dør, Kalkulation på nye
termoruder eller nye vinduer - dør i kælder
præstebolig. sep 2022, SV Sorgenfri - Hummeltoften
3A - Ansøgning om 5% midler

14 - Taarbæk - Finansiering af Nyt Menighedshus og PU godkender
Skovkirkegård i 2023
a) frigivelse af i alt kr 744.250 af
anlægssummen vedrørende Nyt Menighedshus til
Beslutningspunkt
betaling af
1. Arkitekthonorar til
MR har i mail af 10. oktober 2022 sendt to
Myndighedsprojekt kr
ansøgninger:
36.000 ekskl moms
Udbudsprojekt kr 259.400
a) Ansøgning om frigivelse af i alt kr 744.250 af
ekskl moms
anlægssummen (hvoraf resterer kr 5,3
2. Færdiggørelse af ingeniørprojekt inkl
mio) vedrørende Nyt Menighedshus
statik kr 100.000 ekskl moms
1. Arkitekthonorar til
3. Ventilation kr 100.000 ekskl moms
Myndighedsprojekt kr
4. Brandrådgivning kr 100.000 ekskl
36.000 ekskl moms
moms
Udbudsprojekt kr 259.400 1.-4. i alt kr 595.400 ekskl moms + moms kr 148.850 =
ekskl moms
kr 744.250 inkl moms
2. Ventilation kr 100.000 eksl moms
3. Brandrådgivning kr 100.000 ekskl
b) overførsel af kr 250.000 fra anlægskonto "Nyt
moms
menighedshus" til projekt Skovkirkegård, så
4. Færdiggørelse af ingeniørprojekt inkl projektet på kirkegården, der er løbet over flere år,
statik kr 100.000 ekskl moms
kan fortsætte i 2023. MR skal i 2023 i forbindelse
1.-4. i alt kr 595.400 ekskl moms + moms kr 148.850 med budget 2024 søge PU om kr 250.000, så MR kan
= kr 744.250 inkl moms
tilbagebetale det overførte beløb kr 250.000 til
anlægsprojektet "Nyt menighedshus".
b) Ansøgning om anvendelse af kr 250.000 fra
anlægskonto "Nyt menighedshus" til projekt
Skovkirkegård, så projektet på kirkegården, der er
løbet over flere år, kan fortsætte i 2023.
MR ønsker i 2023 i forbindelse med budget 2024 at
søge PU om at tilbagebetale beløbet kr 250.000 til
anlægsprojektet "Nyt menighedshus".
Sager:
Taarbæk - Nyt menighedshus (2018 - 4360)
Bilag:
Til provstiudvalget til behandling d. 2610-2022,
Ansøgning om kommende frigivelse af
anlægssummen på nyt menighedshus, Ansøgning
om anvendelse af midler fra anlægskonto

15 - Christians - Ansøgning til udviklingspuljen - 8
Fællessangsgudstjenester
Beslutningspunkt

PU imødekommer ansøgningen.
Hans-Christian Jørgensen og provst Eigil Saxe deltog
ikke i beslutningen.

I mail af 8. september 2022 har kirkens sognepræster
Lisa Tikkanen Pagh og Jens Fogh ansøgt om kr 56.000
fra Udviklingspuljen til afholdelse af 8
fællessangsgudstjenester i Christianskirken i
samarbejde med gospelkoret Faith, som gennem 24
år har sunget i Christianskirken, og korleder Nina
Luna.
Præsterne ønsker som noget nyt at afholde
gudstjenester med moderne rytmisk musik og med
fællessangen i centrum. Gudstjenesterne henvender
sig bredt til folk, der måske ikke almindeligvis finder
vej til højmessen.
De 8 gudstjenester skal afholdes en torsdag om
måneden i 2023 (bortset fra sommer- og juletid).
Det ansøgte beløb skal dække honorar til korleder
Nina Luna og musiker Kristof Jasik.

Sager:
KLP - Christians - Ansøgning til udviklingspuljen Fællessangsgudstjenester (2022 - 26810)
Bilag:
Ansøgning til Provstietsudviklingspule, Ansøgning til
PU

16 - Sorgenfri - Ansøgning til udviklingspuljen - DRgudstjenester
Beslutningspunkt
I mail af 5. oktober 2022 har kirkens sognepræst
Sofie Lindegaard og organist Anne-Kari Ferenzi
ansøgt om kr 35.500 fra Udviklingspuljen til
gennemførelse af 4 TV-gudstjenester i Sorgenfri
kirke, idet sognepræsten er blevet kontaktet af DR
TV, fordi DR TV ønsker at udvikle og nytænke deres
koncept for TV-gudstjenester sammen med præsten.
DR TV ønsker at nå en bredere gruppe af seere. En af
gudstjenesterne tænkes målrettet unge. De 4
gudstjenester skal sendes i DR TV de fire søndage i
januar 2023.
Det ansøgte beløb skal dække udgifter til musikere og
sangere, der skal spille og synge både popmusik og
moderne salmer.

Sager:
KLP - Sorgenfri - Ansøgning til udviklingspuljen - DR-

PU imødekommer ansøgningen med bemærkningen
om, at DR TV's ønske om udvikling og nytænkning af
gudstjenester ikke er et primært anliggende for
Udviklingspuljen.

gudstjenester (2022 - 28502)
Bilag:
VS ansøgning til udviklingspuljen, Udviklingspuljen
DR gudstjenester 1

17 - Kgs Lyngby - Revner i kirkens østmur

Taget til efterretning.

Informationspunkt
MR har i mail af 13. oktober 2022 anmodet om et
møde med provst om projektet.
Sager:
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Revner i
kirkens østmur (2021 - 11592)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning - Revner i
kirkens østmur (2021 - 11592)
Bilag:
Lyngby Kirke - Revner i muren, SV Byggeprojekt
Østmuren - renovering af revner i muren

18 - 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.

19 - Kgs Lyngby - Kirkens tag

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

20 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Regnskab for kørevejen er modtaget 25. oktober
2022 og sættes på dagsordenen for næste PU-møde.

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

21 - Lundtofte - Nyt lydanlæg

Taget til efterretning.

Informationspunkt

PU afventer regnskab for projektet.

PU har 15. juni 2022 principgodkendt MR's
ansøgning af 25. maj 2022 og bedt MR fremsende
supplerende bilag og oplysninger. PU har samtidig
gjort MR opmærksom på, at evt merforbrug i forhold
til det bevilgede skal dækkes af MR's egne midler
ved evt kompenserende besparelser eller frie midler.
MR's ajourførte ansøgning af 11. juli 2022 med bilag
er fremsendt til Helsingør Stiftsøvrighed med PU's
anbefaling 30. august 2022 med henblik på
godkendelse.
Helsingør Stiftsøvrighed har i skrivelse af 11. oktober
2022 godkendt, at etablering af nyt lydanlæg
iværksættes. Det er en forudsætning for
stiftsøvrighedens godkendelse, at bemærkningerne i
konsulenternes erklæringer iagttages, herunder
særligt at plastikkabelkanaler undgås, og at der til
synlige installationsføringer bør anvendes
hvidmalede stålrør. Derudover anbefales det, at de
bygningsmæssige indgreb holdes til det nødvendige.
Desuden gør stiftsøvrigheden opmærksom på, at
stiftsøvrighedens godkendelse ikke fritager
menighedsrådet for at søge andre tilladelser, der er
nødvendige efter anden lovgivning, fx
byggetilladelse ved kommunen.
Sager:
KLP - Byggesag - Lundtofte - Kirkebygning - Nyt
lydanlæg 1 (2022 - 17682)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Kirkebygning - Nyt
lydanlæg 1 (2022 - 17682)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Notat til udvalg,
sammenligning af tilbud, Tilbud fra Northstar
01.03.22, Vestre våbenhus, indgang, Vestre
våbenhus, dør til kirken, Venstre forreste højttaler,
Venstre bageste højttaler, Kirkerummet mod
pulpitur, Kirkerummet mod alter, Højre forreste
højttaler, Højre bageste højttaler, Notat vedr.
ændringer i Lundtofte Kirke, 2022.07.04 Ny udgave
af kabeltræk, 2022.07.04 Opsamling fra Oticon efter
møde, 2022.07.04 Primære højttaler, 2022.07.08
Opdateret tilbud elektriker, Aktdokument,
Godkendelse af etablering af nyt lydanlæg i
Lundtofte Kirke, Kgl.byg. - erklæring, Nat.mus. erklæring

22 - Lundtofte: Ansøgning om 5% midler til
fjernvarme i Geels Kirkesal - Trukket tilbage
Informationspunkt

Taget til efterretning.

MR har i mail af 6. oktober 2022 ansøgt om 5%midler til installation af fjernvarme i Geels Kirkesal
efter tilbud fra Holte Fjernvarme. Overslagspris kr
77.000.
MR har i mail af 13. oktober 2022 trukket
ansøgningen tilbage, da Holte Fjernvarme har
meddelt, at tilbuddet alligevel ikke er gældende.
Sager:
KLP - Lundtofte - Ansøgning 5%-midler - Installation
af fjernvarme i Geels Kirkesal (2022 - 30709)
KLP - Lundtofte - Ansøgning 5%-midler - Installation
af fjernvarme i Geels Kirkesal (2022 - 30709)
KLP - Lundtofte - Ansøgning 5%-midler - Installation
af fjernvarme i Geels Kirkesal (2022 - 30709)
KLP - Lundtofte - Ansøgning 5%-midler - Installation
af fjernvarme i Geels Kirkesal (2022 - 30709)
Bilag:
Ansøgning om 5%-midler til installation af
fjernvarme i Geels Kirkesal, 2022-10-05 Ansøgning
om 5%-midler fjernvarme i Geels, 2022-10-03 Bilag
vedr. installation af fjernvarme, VS Ansøgning om
5%-midler til installation af fjernvarme i Geels
Kirkesal, 2022-10-05 Ansøgning om 5%-midler
fjernvarme i Geels, 2022-10-03 Bilag vedr.
installation af fjernvarme, SV Ansøgning om 5%midler til installation af fjernvarme i Geels Kirkesal,
Vedr. ansøgning om 5% midler til fjernvarme i Geels
Kirkesal, 2022.10.13 Ændret pris på fjernvarme

23 - Lundtofte - Renovering af søndre våbenhus

Taget til efterretning.

Informationspunkt
Sagen sættes på dagsordenen for næste PU-møde.

24 - Lundtofte - Fugtskade i Sognegård

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

Informationspunkt
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

25 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej
76B
Informationspunkt

PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

26 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

PU afventer Stiftsøvrigheden.

Informationspunkt
PU afventer Stiftsøvrigheden.

27 - Virum - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus

PU afventer byggeregnskab.

Informationspunkt
PU afventer byggeregnskab.

28 - Virum - Store krypt

PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

Informationspunkt
PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

29 - Kvartalsrapporter 2022

Taget til efterretning.

Informationspunkt

PU gør MR opmærksom på, at kvartalsrapporter altid
skal underskrives af formand og kasserer, inden de
fremsendes til PU's behandling.

Christians: 2. kvt. 2022
Kgs Lyngby: 2. kvt. 2022
Lundtofte: 2. kvt. 2022
Sorgenfri: 2. kvt. 2022
Taarbæk: 2. kvt. og 3. kvt. 2022
Virum: 2. kvt. 2022
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)
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Kvartalsrapporter 2022 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 17970)
Bilag:

Regnskabsrapport for Christianskirken pr 306 2022,
Kommentarer til kvartalsrapport 2 2022,
Kvartalsrapport 2-2022, Referat af
menighedsrådsmøde torsdag d. 25. august 2022
samt godkendt kvartalsrapport - 2. kvartal, DOC372,
2. kvartalsrapport fra Lundtofte sogn, 2. kvartal med
underskrift, Aktdokument, Sorgenfri Kvartalsrapport 2. kvt 2022, Referat MR-møde 3082022 & Kvartalsrapport 2. kvt. Taarbæk,
Regnskabsrapport 30-06-2022 - 2 kvt. Taarbæk,
Referat MR-møde 410 inkl. kvartalsrapport,
revisionsprotokollat 2021 og oversigt over
varmeudgifter pr. 309, Regnskabsrapport 3 kvt - pr.
30-09-2022 Taarbæk sogn, Kv.rapport 7121,
Kv.rapport 2

30 - Referater fra offentlige MR-møder
Informationspunkt
Kgs Lyngby: Referat fra MR-møde 25. august og 22.
september 2022
Lundtofte: Referat fra MR-møde 25. august og 29.
september 2022
Sorgenfri: Referat fra MR-møde 5. oktober 2022
Taarbæk: Referat fra MR-møde 30. august og 4.
oktober 2022
Virum: Referat fra MR-møde 30. august 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)
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 af menighedsrådsmøde torsdag d. 25. august
2022 samt godkendt kvartalsrapport - 2. kvartal,
DOC371, Referat af menighedsrådsmøde torsdag d.
22. september 2022, DOC309, Referat fra

Taget til efterretning.

menighedsrådsmøde 25.08.2022 i Lundtofte sogn,
2022-08-25 MR Referat m.underskrifter,
Menighedsrådsmøde og behandling af
revisionsprotokollat, Lundtofte sogn, MR 2022.09.29
Referat, Aktdokument, Sorgenfri - Referat MR-møde
5 okt 2022 - Revisionsprotokollat godkendt regnskab
2021, Referat MR-møde 308-2022 & Kvartalsrapport
2. kvt. Taarbæk, Referat 2022-08-30 Taarbæk MR underskrifter, Referat MR-møde 410 inkl.
kvartalsrapport, revisionsprotokollat 2021 og
oversigt over varmeudgifter pr. 309, Referat 04-102022, Referat 7121, Referat af menighedsrådsmøde
300822

31 - Sorgenfri/Ane Sofie Lindegaard - Præstebolig - Taget til efterretning.
Fastsættelse af varmebidrag
Informationspunkt
Stiftet har fremsendt orientering til præst med Kgs
Lyngby Provsti i cc.
Sager:
KLP - Præsteboliger (2022 - 28790)
Bilag:
Aktdokument, Fastsættelse af varmebidrag

32 - Eventuelt

PU besluttede på næste møde at fastlægge en
minimum grænse for ansøgninger til 5%-midlerne.
Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse har fastlagt
udskrivningsprocenten for den kirkelige ligning i
2023 til 0,62%.
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Uni Nielsen

Vibeke Susanne Lentz

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
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