
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

KLP - PU-møde 23. november 2022 - d. 23-11-2022 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 afholdes 25. januar 2023. Sager til behandling fremsendes senest 10. januar 2023.
 
Vibeke Lentz deltog i mødet fra pkt 27 og i pkt 12.
 
Mødet slut kl 19.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
 
 

Godkendt.

2 - Postlisten

Beslutningspunkt
 
 

Godkendt.

3 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
1) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
 
2) Regnskab 2021 - behandling af
revisionsprotokollat
 
3) Indestående

Sager:
KLP - PUK Økonomi (2018 - 22283)

Bilag:
Aktdokument, KLP - Revisionsprotokollat
Årsregnskab 2021, KLP - Revisionspåtegning
Årsregnskab 2021

1) Taget til efterretning.
2) PU drøftede revisors bemærkning
om funktionsadskillelse og henviser til
arbejdspladsens størrelse. Protokollatet
underskrevet.
3)
PUK-midler: kr 560.125.
5%-midler: kr 1.426.780.
Udviklingspuljen: kr 1.192.353.



4 - Regnskab 2021

Beslutningspunkt
 
PU skal godkende MR's regnskab 2021 senest den
15. november 2022.
Fire MR (Kgs Lyngby, Lundtofte, Sorgenfri og
Taarbæk) har behandlet revisionsprotokollat. De to
resterende MR (Christians og Virum) behandler
revisionsprotokollat inden PU-mødet, så PU
kan behandle MR's revisionsprotokollater.

Sager:
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)
Regnskab 2021 (Kgs Lyngby Provsti) (2022 - 4280)

Bilag:
Referat af menighedsrådsmøde d. 20. oktober 2022,
Ref. nr. 325 oktober 2022, Regnskabserklæring,
Revisionsprotokollat og kommentarer 2021,
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 04-10-
2022, Revisionsprotokollat 2021

Godkendt.

5 - Minimum-beløb for ansøgninger til 5%-midlerne

Beslutningspunkt
 
PU besluttede på sidste PU-møde 26. oktober 2022
at fastlægge en minimum grænse for ansøgninger til
5%-midlerne på sit næste møde.

PU drøftede beløbsstørrelser og besluttede,
at ansøgninger til 5%-midlerne fremover skal være
minimum kr 50.000. 

6 - Christians - 5% imidler - Indbetaling af
indefrosne feriemidler for lokalfinansierede
præster

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 2. november 2022 ansøgt om kr
69.664,21 til dækning af to lokalfinansierede
præsters indefrosne feriemidler.
 

PU imødekommer ansøgningen.
De øvrige MR anmodes om at oplyse, om der er
tilsvarende behov.
 
Hans-Christian Jørgensen deltog ikke i beslutningen.



MR oplyser, at PU i 2021 bevilligede driftsmidler til
indbetaling af indefrosne feriemidler for kirkens
ansatte. Beløbet er opgjort af menighedsrådet efter
den vejledning som kirkeministeriet udsendte
februar 2020. Denne vejledning omtaler ikke
udgiften til lokalfinansierede præster, der ikke er
ansat af menighedsrådet. Udgiften hertil er derfor
ikke med i den opgørelse, der dannede grundlag for
nævnte driftsbevilling. Opkrævningen for
Christianskirkens to lokalfinansierede præster lyder
på kr 69.664,21, og da MR ikke har kunnet
budgetlægge denne udgift ansøger MR om 5%-
midler til dækning heraf.

Sager:
KLP - Ansøgning 5%-midler - Indbetaling af
indefrosne feriemidler for lokalfinansierede præster
(2022 - 33705)

Bilag:
Ansøgning 5% imidler, 20064013 faktura indefrosne
feriemidler

7 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 25. oktober 2022 fremsendt
byggeregnskab for anlægsprojektet "Kørevej til
kirken".
I regnskabet oplyser MR, at anlægsarbejdet er
finansieret via

anlægsbevilling i 2019 på kr 1.230.000
konverteret anlægsbevilling i 2019 på
kr 100.000
konverteret anlægsbevilling i 2020 på
kr 212.841
overførsel fra MR's frie midler i 2020 på
kr 500.000

I alt kr 2.042.841.
Den samlede udgift til anlægsarbejdet er kr
1.981.028.
Det giver et overskud på kr 61.813.
 
MR ansøger om overførsel af det overskydende
beløb kr 61.813 til anlægsprojekt "Nyt orgel".

Sager:
Kgs. Lyngby - Kørevej til kirken (2018 - 11797)

Bilag:
Byggeregnskab ny kørevej til Lyngby Kirke, DOC324

Byggeregnskabet godkendt.
Ansøgning om overførsel af overskydende beløb kr
61.813 til "Nyt orgel" godkendes. 



8 - Kgs Lyngby - Revner i kirkens østmur

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 13. oktober 2022 fremsendt
dokumenter vedrørende anlægsprojektet "Revner i
kirkens østmur".
Den 28. oktober 2022 mødtes provsten med
repræsentanter for MR i kirkerummet.
Her blev notat med beskrivelse af ændringerne i det
oprindelige projekt udarbejdet af arkitektfirmaet
Over Byen Arkitekter (tidligere Bertelsen og
Scheving) og det reviderede projekts økonomi
gennemgået, idet der nu er tale om en stabilisering
af langhusets østgavl og reparation af
tagbeklædning.
Udgiftsbudgettet til håndværksarbejder og
rådgiverhonorar er sat til i alt kr 3.708.502 inkl
moms.
 
MR's dokumenter blev 28. oktober 2022 sendt til
PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen med anmodning om hans bemærkninger.
I sin mail af 11. november 2022 anbefaler Grube, at
MR fremsender en egentlig ansøgning til PU, idet der
er tale om et fint gennemarbejdet materiale, og hvis
det sker meget hurtigt, kan Grube nå at fremsende
sine bemærkninger til PU inden PU-mødet. Dette er
meddelt MR 11. november 2022.

PU behandler MR's ansøgning af 22. november 2022
på næste ordinære PU-møde. 

9 - Taarbæk - Reparation af revner i kirkens øst-
facade

Beslutningspunkt
 
MR har den 8. november 2022 lagt ansøgning om
projektet "Reparation af revner i kirkens øst-facade"
i Byggesagssystemet.
Projektet finansieres med en anlægsbevilling i 2023
på kr 365.000.
Udgiftsbudgettet er kr 365.000.
 
PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen bemærker i sin udtalelse den 16.
november 2022, at

Det anbefales, at MR anmoder deres
bygningskyndige arkitekt udarbejde et egentligt
udbudsmateriale til at indhente et endeligt tilbud fra
murerfirmaet Schødt-Lynge ApS (SL) samt fra et
andet murerfirma, der har erfaring fra vedligehold af

PU anmoder MR udarbejde et egentligt
udbudsmateriale med præcisering af
udførelsestidspunkt og anmodning om
arbejdsbeskrivelse med henblik på indhentning af 2
tilbud og derefter fremsende det til behandling i PU. 



fredede bygninger. I udbudsmaterialet skal
udførelsestidspunktet også præciseres.

Med hensyn til udførelsestidspunkt fremgår det af
MR's ansøgning af 08.11.22, at det forventes, at arbejdet
afsluttes inden april 2023. Dette kan ikke anbefales.
Arbejderne bør først startes i april næste år, da der er
tale om arbejder, der ikke må udsættes for frost. Det
giver MR mulighed for at indhente den nødvendige
rådgivning og udarbejde et egentligt byggebudget, hvor
der også er taget højde for evt. følgearbejder,
byggepladsomkostninger og uforudseelige udgifter. 
Baggrunden for anbefalingen er, at det ikke fremgår
af tilbuddet af 02-06-2022 fra SL hvilket
udbudsmateriale, der ligger til grund for tilbuddet.
Ved arbejder af denne karakter er det af største
vigtighed, at den rigtige mørtel og de rigtige mursten
benyttes til reparationerne samt, at der er enighed
om mængder og udfaldskrav. Hvis ikke der foreligger
et egentligt udbudsmateriale, kan MR ikke gøre
indsigelser mod det udførte arbejde, hvis dette ikke
falder tilfredsstillende ud eller hvis der opstår
uenighed om tid, omfang og pris.

Det skal præciseres, at jeg intet har at indvende
mod murerfirmaet Schødt-Lynge ApS, og det kan
være, at MR og dette firma har et fint løbende
samarbejde, hvor firmaet udfører fint fagligt
korrekte arbejder. I så fald vil firmaet intet have
imod, at der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, hvor
kravene til arbejdernes omfang og udførelse
beskrives nærmere.

Når der foreligger en arbejdsbeskrivelse, vil det
også være muligt at indgå løbende aftaler om den
eftergang af murværket, der er nødvendig hvert
eneste år. Netop sådanne samarbejder med firmaer,
man har tillid til, er guld værd for den løbende
vedligeholdelses af provstiets fine gamle bygninger.

Sager:
KLP - Byggesag - Taarbæk - Kirkebygning - Reparation
af revner i kirkens øst-facade (2022 - 33381)
KLP - Byggesag - Taarbæk - Kirkebygning - Reparation
af revner i kirkens øst-facade (2022 - 33381)
KLP - Byggesag - Taarbæk - Kirkebygning - Reparation
af revner i kirkens øst-facade (2022 - 33381)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Prisestimat -
reparation af kirkens østfacade, Aktdokument,
Opsummering, Prisestimat - reparation af kirkens
østfacade, VS Ansøgning - Taarbæk – Reparation af
revner i kirkens øst-facade (STPR F2 2141493)

10 - Taarbæk - Restaurering og sikring af PU anmoder MR fremsende et budget, der



bevaringsværdige gravminder

Beslutningspunkt
 
MR har den 8. november 2022 lagt ansøgning om
projektet "Restaurering og sikring af
bevaringsværdige gravminder" i Byggesagssystemet.
Projektet finansieres med en anlægsbevilling i 2023
på kr 121.000.
Udgiftsbudgettet er kr 121.000.
PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen bemærker i sin udtalelses den 15.
november 2022, at

Det anbefales, at PU godkender, at de
ansøgte arbejder gennemføres, men
økonomien må nødvendigvis
kvalitetssikres, og om nødvendigt må
MR følge op ad en ajourført
budgetansøgning, inden arbejdet
igangsættes.
Der er tale om et tilbud fra Raadvad
Stenhuggeri modtaget den 06.04.2022
og en indstilling af 08.06.2022 fra
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
(CS).
CS nævner intet om tilbuddet i sin
indstillingsskrivelse. Har hun været
involveret i prisindhentningen? Det vil
være formålstjenligt at høre, om CS
finder tilbuddet rimeligt, og/eller om
der måske skulle have været indhentet
et kontroltilbud fra en anden
entreprenør. Endvidere kunne der også
være andre restaureringsarbejder i
forbindelse med genopretningen,
eksempelvis smedearbejder,
konservatormæssig opretning af
inskriptioner eller lignende. På
nuværende tidspunkt er Stenhuggeriet
ikke forpligtet til at stå ved sit tilbud, og
firmaet skal derfor kontaktes for at få
bekræftet om tilbuddet står ved magt,
når arbejderne skal udføres i foråret
2023.
På baggrund af ovennævnte skal det
anbefales, at MR udarbejder et budget
i samråd med CS, hvori der tages højde
for eventuelle følgearbejder, CS’s tilsyn
med arbejderne og en afsætning på
minimum 10% til uforudseelige
udgifter.

Sager:

skal udarbejdes i samråd med Charlotte Skibsted,
hvori der tages højde for eventuelle følgearbejder,
Charlotte Skibsteds tilsyn med arbejderne og en
afsætning på minimum 10% til uforudseelige
udgifter. 



KLP - Byggesag - Taarbæk - Kirkegårde - Restaurering
og sikring af bevaringsværdige gravminder (2022 -
33379)
KLP - Byggesag - Taarbæk - Kirkegårde - Restaurering
og sikring af bevaringsværdige gravminder (2022 -
33379)
KLP - Byggesag - Taarbæk - Kirkegårde - Restaurering
og sikring af bevaringsværdige gravminder (2022 -
33379)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Aktdokument,
Opsummering, Tilbud bevaringsværdige gravminder
inkl CS udtalelse, VS Ansøgning - Taarbæk –
Restaurering og sikring af bevaringsværdige
gravminder (STPR F2 2141487), Tilbud
bevaringsværdige gravminder inkl CS udtalelse

11 - Taarbæk - Udskiftning af vinduer i præstebolig,
1. sal

Beslutningspunkt
 
MR har den 8. november 2022 lagt ansøgning om
projektet "Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1.
sal" i Byggesagssystemet.
Projektet finansieres med en anlægsbevilling i 2023
på kr 115.000.
Udgiftsbudgettet er kr 115.000.
 
PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen bemærker i sin udtalelse den 14.
november 2022, at

det anbefales, at PU godkender
ansøgningen.
Overslagsprisen virker umiddelbart
rimelig, men det anbefales, at MR
indhenter referencer fra firmaet.
Der er tale om en overslagspris
fra 17.05.2022. MR kan med
fordel indhente et egentligt tilbud med
en fast pris samt et kontroltilbud fra en
anden entreprenør. Måske er der
allerede nu tale om en prisstigning,
men det kan først afklares, når der er
indhentet en fast bindende pris.
Det er fint, at MR ønsker at afsætte
yderligere 15% til uforudseelige
udgifter.

 

Sager:

PU godkender ansøgningen, men inden arbejdet
igangsættes skal MR indhente et egentligt tilbud
med en fast pris samt et kontroltilbud fra en anden
entreprenør. Desuden anbefaler PU, at MR
indhenter referencer fra firmaet. 



KLP - Byggesag - Taarbæk - Tjenesteboliger -
Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal (2022 -
33377)
KLP - Byggesag - Taarbæk - Tjenesteboliger -
Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal (2022 -
33377)
KLP - Byggesag - Taarbæk - Tjenesteboliger -
Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal (2022 -
33377)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Aktdokument,
Opsummering, Overslagspris nye vinduer -
Edelslundsvej 2, 2930 Klampenborg, VS Ansøgning -
Taarbæk – Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal
(STPR F2 2141474), Overslagspris nye vinduer -
Edelslundsvej 2, 2930 Klampenborg

12 - Provstiudvalgets Udviklingspulje

Informationspunkt
 
Henvendelse vedr Udviklingspuljen.
Gældende regelsæt for Provstiudvalgets
Udviklingspulje vedtaget 4. februar 2015 vedlægges.

Sager:
KLP - Udviklingspuljen generelt (2022 - 27935)

Bilag:
150206 Udviklingspuljen Ændret Regelsæt Vedtaget
af PU på møde 4 februar 2015, Udviklingspuljen

PU henviser til det gældende regelsæt for
Udviklingspuljen. 

13 - Kgs Lyngby - Nyt orgel

Informationspunkt
 
PU afventer projektets næste fase.

PU afventer projektets næste fase.

14 - 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.

15 - Kgs Lyngby - Kirkens tag PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".



Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

16 - Lundtofte - Genopretning af fortove

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

17 - Lundtofte - Nyt lydanlæg

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

18 - Lundtofte - Renovering af søndre våbenhus

Informationspunkt
 
Den 6. juli 2022 fremsendtes MR's ansøgning af 29.
juni 2022 til Stiftet med anmodning om godkendelse
af projektets igangsættelse med oplysning om, at
projektet finansieres via MR's driftsmidler. Derfor
skal PU ikke godkende projektet.
Umiddelbart inden PU-mødet 26. oktober 2022
kontaktede provstikontoret Stiftsøvrigheden for at
høre, hvornår der kunne forventes et svar på MR's
ansøgning, og her oplyste Stiftet, at de ikke havde
modtaget ansøgningen.
Den 1. november 2022 genfremsendtes MR's
ansøgning til Stiftet. Den 8. november 2022
meddelte Stiftsøvrigheden, at der forventes en
sagsbehandlingstid på 8 uger.

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

Bilag:
Aktdokument, Kvittering

PU afventer Stiftsøvrighedens afgørelse. 

19 - Lundtofte - Fugtskade i Sognegård

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".



20 - Sorgenfri - Tagrenovering - Oprindelige del af
sognegården

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

21 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej
76B

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

22 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Stiftsøvrigheden.

PU afventer Stiftsøvrigheden.

23 - Virum - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

24 - Virum - Store krypt

Informationspunkt
 
PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

25 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænsen

Informationspunkt
 
PU afventer Stiftsøvrigheden. 

PU afventer Stiftsøvrigheden/Kirkeministeriet.

26 - Referater fra offentlige MR-møder

Informationspunkt
 
Kgs Lyngby: Referat fra MR-møde 20. oktober 2022
Lundtofte: Referat fra MR-møde 27. oktober 2022
Taarbæk: Referat fra MR-møde 8. november 2022

Taget til efterretning. 



 

Sager:
KLP - Referater fra offentlige MR-møder 2022 (2022 -
3491)
KLP - Referater fra offentlige MR-møder 2022 (2022 -
3491)
KLP - Referater fra offentlige MR-møder 2022 (2022 -
3491)

Bilag:
Rettet referat af menighedsrådsmøde d. 20. oktober
2022, DOC331, Referat af menighedsrådsmøde
27.10.2022 Lundtofte menighedsråd, MR 2022-10-27
referat.pdf m.underskrifter, Referat - MR-møde 811-
2022, Taarbæk, Referat 2022-11-08 Taarbæk m.
underskrifter

27 - Folkekirkens Grønne Omstilling

Informationspunkt
 
Jonatan Haslund-Gjerrild, Folkekirkens sekretariat
for den grønne omstilling, deltager gerne i møder
med PU og MR om Folkekirkens Grønne Omstilling
med særligt fokus på affald og energi.

Taget til efterretning. PU vil indbyde MR til
inspirationsmøde om folkekirkens grønne omstilling
med særligt fokus på affald og energi i februar-marts
2023. 

28 - Provstiudvalgskonference om Stiftsrådets
fokuspunkter

Informationspunkt
 
Helsingør Stift afholder Provstiudvalgskonference
om Stiftsrådets fire fokuspunkter lørdag den 4. marts
2023 på Pharmakon, Hillerød.

Dåb (herunder migrantmenigheder)

Mobile enheder (kirken i sommerlandet
og kirken på
uddannelsesinstitutionerne, herunder
DTU samt de 4 SOSUskoler, der ligger i
stiftet).
Nye beboere
Særlige grupper (de unge voksne 22-
35årige/dåbs- og konfirmandforældre
og ældre)

 
Indbydelse med program og tilmelding kommer
senere.

Taget til efterretning.

29 - Evaluering af forsøg med nye rammer for Taget til efterretning. PU afventer lovgivning.



lokaløkonomi

Informationspunkt
 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
har gennemført en evaluering af forsøg under Lov
om forsøg i folkekirken (med den lokale økonomi).
Konklusionen er, at forsøgene har bidraget til
udvikling af nye idéer og arbejdsområder. En
kommende lovgivning giver nye muligheder for
organisering, som skaber positive virkninger for
samarbejde, økonomi og arbejdsglæde for præster,
menighedsråd og medarbejdere i sognene.
Evalueringen har gennemgået disse 8 forsøg:

1. Puljer i provstiudvalgskassen
2. Samling af arbejdsopgaver hos

professionelle
3. Samarbejder som selvstændige

juridiske enheder
4. Administration og vedligeholdelse af

bygninger som samarbejde
5. Samling af administrative funktioner
6. Professionel forvaltning i sogne
7. Besluttende udvalg i MR
8. Samling af opgaver hos MR-formand og

-næstformand
Oversigt over konklusionerne med udfoldelse af
konsekvenser for de involverede parter vedlægges.
En mere detaljeret gennemgang af forsøgene og
evalueringens resultater kan fremsendes, hvis nogen
er interesseret.
Menighedsrådenes Blad 09/2022 s. 20-21
gennemgår "Nye rammer for den lokale økonomi -
nye muligheder".

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

Bilag:
Evaluering af forsøg med folkekirkens lokaløkonomi,
221112 Evaluering af Forsøg med Lokal økonomi

30 - Eventuelt

 

Provsten orienterede om præsternes studietur til
Finland 4-9 juni 2023. 
 
Honorarer til MR-medlemmer sættes på
dagsordenen for næste PU-møde.
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Uni Nielsen Vibeke Susanne Lentz (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Ulla Willaing Jeppesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Inger Elgaard (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (ESAX@KM.DK) Marianne Begazo
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