
Referat
Kongens Lyngby Provsti – Møder

KLP - PU-møde 25. januar 2023 - d. 25-01-2023 kl. 16:30 til 19:00

Deltagere: Uni Nielsen, Vibeke Susanne Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Inger Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil
Lundholm Saxe, Marianne Begazo
Afbud: Ulla Willaing Jeppesen

Næste PU-møde afholdes onsdag den 29. marts 2023 kl 19.30-21.00 umiddelbart i forlængelse af
Formandsmødet samme dag kl 18.00-19.30. Sager til behandling skal være provstikontoret i hænde senest
tirsdag den 14. marts 2023.

Mødet slut kl 18.30.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

Godkendt.

2 - Postlisten

Beslutningspunkt
 
 

I lighed med mange gange tidligere har PU ikke
kunnet få adgang til indkommet post via F2 Touch,
da journalsystemet ikke fungerer tilfredsstillende.

3 - PUK Økonomi

Beslutningspunkt
 
1) Revisionsprotokollat af 22. december 2022 vedr
beholdningseftersyn 30. september 2022.

2) Indestående
 
 
 

Sager:
KLP - PUK Økonomi 2022 (2022 - 38660)

Bilag:
VS Kgs. Lyngby Provsti udvalg - Protokol,
Revisionsprotokollat - beholdningseftersyn 2022

1) Revisionsprotokollat gennemgået. 
Provsten har anmodet revisionsfirmaet fremsende et
ajourført protokollat med korrekte oplysninger om
provstiets geografiske placering og provstiudvalgets
placering i den kirkelige struktur.

PU noterer sig bemærkningerne i protokollatet om 
Skoletjenesten med manglende
bankafstemning og udfordringer med
bogføring - og opfordrer Skoletjenesten
til at indgå aftale med et eksternt
regnskabsfirma fx KAM.
Suppekøkkenet med frivillige
medarbejderes attestering på udlæg,
der fremover altid skal suppleres af en
attestering ved en af de ansatte
medarbejdere.

2) 



PUK-midler: kr 604.259
5%-midler: kr 1.332.078
Udviklingspuljen: kr 1.217.909

4 - 5%-midler - Indbetaling af indefrosne feriemidler
for lokalfinansierede præster - Lundtofte og
Sorgenfri

Beslutningspunkt

PU besluttede på PU-mødet 23. november 2022 at
imødekomme ansøgning om ca kr 70.000 i 5%-
midlerne til dækning af indefrosne feriemidler for to
lokalfinansierede sognepræster. Samtidig
besluttede PU, at de øvrige MR anmodes om at
oplyse, om der er tilsvarende behov.

PU har modtaget 2 ansøgninger:
1. Lundtofte MR har i ansøgning af 1.

december 2022 ansøgt om kr 31.858,18
i 5%-midlerne til dækning af indefrosne
feriemidler for en lokalfinansieret
sognepræst.

2. Sorgenfri MR har i ansøgning af 7.
december 2022 ansøgt om kr 94.696,38
i 5%-midlerne til dækning af indefrosne
feriemidler for to lokalfinansierede
sognepræster.

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

Bilag:
Indefrosne feriemidler, Lundtofte sogn, 2022.12.01
Indefrosne feriemidler, BS Feriemidler for Christine
Beck, Indefrosne feriemidler 2022, Indeksering
indefrosne feriemidler 2022, VS Indefrosne
feriemidler, Faktura feriemidler

Ansøgningerne imødekommet.

5 - Honorar til MR-medlemmer

Beslutningspunkt

Beløbsramme for honorarer til MR-
medlemmer blev fastlagt af PU i 

2013 til kr 80.000 fra 1. januar 2014.
2017 til kr 88.000 fra 1. januar 2018.

PU fastlægger den samlede honorarramme til MR-
medlemmer til kr 100.000 fra 1. januar 2024, dvs for
budget 2024.
Der må fortsat udbetales maksimalt 2/5 af
honorarrammen til én person.



PU besluttede i 2017, at der fortsat må udbetales
maksimalt 2/5 af honorarrammen til en person.

Sager:
KLP - Honorar til MR-medlemmer 2013 og 2017
(2022 - 36738)

Bilag:
Aktdokument, PU-møde 14052013 - Honorar til MR-
medlemmer, PU-møde 25012017 - Honorar til MR-
medlemmer

6 - Christians - Sognegården - Udskiftning af taget

Beslutningspunkt

MR har den 29. oktober 2022 lagt ansøgning om
projektet "Udskiftning af tag på Sognegården" i
Byggesagssystemet. 
MR har i mail af 4. januar 2023
fremsendt dokumenter i forbindelse med
byggesagen.
Projektet finansieres med en anlægsbevilling i
2023 på kr 1.400.000.
Udgiftsbudgettet er kr 1.423.357 inkl moms.

PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen bemærker i sin udtalelse den 16. januar
2023, at

De vedhæftede dokumenter er alle
udarbejdet i henhold til normal god
praksis i forbindelse med
gennemførelse af større byggesager.
Byggeudgifter og honorar forekommer
at være inden for det normale. 
Der er ikke vedhæftet et egentligt
budget, men af rådgiveraftalen
fremgår det, at de samlede
byggeudgifter forventes at udgøre i alt
kr. 1.423.357 inkl. moms, det kan
således beregnes, at der udover
entrepriseudgifter (kr. 1.112.644 inkl.
moms) og honorarudgifter (kr. 103.062
inkl. moms) er afsat kr. 207.651 inkl.
moms til øvrige udgifter. 
Det skønnes således, at der, udover
udgifter til forudgående arbejder, må
være afsat et rimeligt beløb til
uforudseelige udgifter. Det skal dog
anbefales, at Provstiudvalget (PU) i

PU anmoder MR om, at der før igangsætning af
arbejdet udarbejdes et egentligt byggebudget, som
sendes til PU til orientering.  
Desuden ønsker PU en nærmere redegørelse for
MR’s indhentning af tilbud, idet det må forudsættes,
at der i en sag af denne størrelse indhentes
minimum to tilbud. 
Når byggebudget og redegørelse om
tilbudsindhentning er provstikontoret i hænde, giver
PU provsten procura til at godkende igangsættelse af
anlægsarbejdet.

Hans-Christian Jørgensen deltog ikke i beslutningen.



forbindelse med godkendelse af
projektet anmoder Christians Sogns
Menighedsråd (MR) om, at der før
igangsætning udarbejdes et egentligt
byggebudget, som sendes til PU til
orientering. 
Desuden skal PU også have en
nærmere redegørelse for MR’s
indhentning af tilbud, idet det må
forudsættes, at der i en sag af denne
størrelse indhentes minimum to tilbud.
Så vidt det fremgår af rådgiveraftalen,
har arkitektfirmaet NEXUS ikke været
tilknyttet i forbindelse med
indhentning af tilbud.

Sager:
KLP - Byggesag - Christians - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Sognegården - Udskiftning af
taget (2022 - 32339)
KLP - Byggesag - Christians - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Sognegården - Udskiftning af
taget (2022 - 32339)
KLP - Byggesag - Christians - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Sognegården - Udskiftning af
taget (2022 - 32339)
KLP - Byggesag - Christians - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Sognegården - Udskiftning af
taget (2022 - 32339)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Christians kirken -
Byggesag tag på sognegård, Ansvarscertifikat 2022,
Beskrivelse 23.11.2022, DanskeArk Pre-Certificate
2023 37634.17, doc00494920221129104210,
Entreprisekontrakt, Forsikringsaftale 37634.16,
Garan dokument (11), Rådgivera ale 15.11.2023,
Aktdokument, Opsummering, Rådgivera ale
15.11.2023, Garantidokument (11), Forsikringsaftale
37634.16, Entreprisekontrakt,
doc00494920221129104210, DanskeArk Pre-
Certificate 2023 37634.17, Beskrivelse 23.11.2022,
Ansvarscertifikat 2022, SV Ansøgning (byggesag) via
selvbetjening - Christians - Udskiftning af tegltag på
Sognegård (STPR F2 2225213)

7 - Kgs Lyngby - Renovering af revner i kirkens
østmur

Beslutningspunkt
 
MR har den 22. november 2022 lagt ansøgning om

PU anmoder MR om at fremsende følgende:
 

A. En historisk redegørelse for
sagsforløbet, hvori der også gøres
nærmere rede for de udgifter, der er
afholdt til dato til forundersøgelser og



projektet "Renovering af revner i kirkens østmur" i
Byggesagssystemet.
Udgiftsbudgettet er kr 10.958.546.
Projektet ønskes finansieret med en ikke nærmere
specificeret anlægsbevilling. 

PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen bemærker i sin udtalelse den 28.
november 2022, at
I forhold til PU's tidligere mail af 28.10.2022 og min
efterfølgende udtalelse i mail af 11.11.2022 er der
tale om følgende 4 supplerende dokumenter:

1. Opsummering af indberetning af
22.11.2022 (Ny ansøgning).

2. Brev af 21. juli 2021 fra Nationalmuseet
til Helsingør Stift.

3. Rådgiveraftale af 15. april 2021.
4. Beslutningsprotokol fra

Menighedsrådsmøde afholdt den
23.03.2021

Vedr. 1:
I ansøgningen er der under ”Økonomi” angivet en
forventet samlet pris inkl. moms på kr. 10.958.546.
Et beløb, der er meget forskelligt for det budget Over
Byen Arkitekter udarbejdede 29.08.2022, hvori de
samlede udgifter var budgetteret til 3.708.502 kr.
inkl. moms
Vedr. 2:
Nationalmuseets anbefaler, at der skal foretages
undersøgelser af revnedannelserne, og at
tagkonstruktionen skal undersøges nærmere.
Det må være dette brev (og Stiftets svar i øvrigt), der
er baggrunden for det projekt, MR nu ansøger om. 
Vedr. 3:
Der er tale om en rådgiveraftale med Bertelsen &
Scheving Arkitekter ApS (nu Over Byen Arkitekter
ApS), der omfatter forundersøgelser, hvor der var
tilknyttet et andet ingeniørfirma end firmaet Jørgen
Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S, der nu er
tilknyttet og har udført rapporten med
forstærkningsforslag af 16. august 2022 (Statisk
vurdering af kirkens konstruktioner – Sikring af
østgavl).
Vedr. 4:
Der er tale om en godkendelse af et ”Detailprojekt”
under forudsætning af budget revideres. Det
fremgår ikke umiddelbart hvilket projektmateriale,
der blev orienteret om, men det skønnes, at der er
tale om det projekt, der er sendt til Helsingør Stift og
refereres til i Nationalmuseets brev af 21. juli 2021 til
Stiftet. I så fald er skitseprojektet udarbejdet af
Bertelsen & Scheving 3. marts 2020, som
undertegnede ikke umiddelbart har kendskab til.

skitseprojekter mv.
B. En ny rådgiveraftale omfattende

nærværende projekt, inkl. revideret
budget og tidsplan

C. En revideret ansøgning (”Opsummering
af indberetning”) med en korrekt
angivelse af de forventede samlede
byggeudgifter inkl. moms.

 
I det budget der foreligger d.d. (Budget af
29.08.2022) er der ikke angivet udgifter til
forundersøgelser og foregående arbejder mv. Disse
udgifter er muligvis finansieret via MR's frie midler
og skal derfor ikke indgå i nærværende sag, men PU
ønsker at have et overblik over de samlede udgifter.

Mht finansiering af anlægsarbejdet henviser PU MR
til at søge PU om en anlægsbevilling i 2024 eller
senere, der eventuelt fordeles over flere år, mens
arbejdet forventes at stå på.

Når historisk redegørelse, ny rådgiveraftale og
revideret ansøgning er provstikontoret i hænde,
giver PU provsten procura til at videresende
materialet til Stiftsøvrigheden med PU's anmodning
om Stiftsøvrighedens godkendelse af arbejdets
udførelse.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.



Det foreslås, at PU anmoder Kongens Lyngby Sogns
Menighedsråd (MR) om følgende: 

A. En historisk redegørelse for
sagsforløbet, hvori der også gøres
nærmere rede for de udgifter, der er
afholdt til dato til forundersøgelser og
skitseprojekter mv.

B. En ny rådgiveraftale omfattende
nærværende projekt, inkl. revideret
budget og tidsplan.

C. En revideret ansøgning (”Opsummering
af indberetning”) med en korrekt
angivelse af de forventede samlede
byggeudgifter inkl. moms.

I det budget, der foreligger d.d. (Budget af
29.08.2022), er der ikke angivet udgifter til
forundersøgelser og foregående arbejder mv. Det er
muligt, at disse er finansieret via Kongens Lyngby
Sogns frie midler, og derfor ikke skal indgå i
nærværende sag, men jeg mener, at PU vil være
bedst tjent med at have et overblik over de samlede
midler.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er min
opfattelse, at en ansøgning til både Provstiet og
Stiftsøvrigheden normalt skal udformes som et brev
stilet direkte til disse to instanser. Eventuelt blot til
Stiftet med kopi til PU. Men hvis PU mener, at en
ansøgning kan udformes som et notat vedlagt
”Opsummeringen” (Over Byen Arkitekters notat af
24.08.2022 til MR), er dette selvfølgelig ikke noget,
jeg vil gøre indvendinger mod. 

Sager:
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning -
Renovering af revner i kirkens østmur (2022 - 34964)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning -
Renovering af revner i kirkens østmur (2022 - 34964)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkebygning -
Renovering af revner i kirkens østmur (2022 - 34964)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Udtalelse
Nationalmuseet, Rådgivningsaftale, MR-referat
marts 2021, Lyngby kirke Stiftsansøgning 24.08.2022,
Bilag 1 - 20-05 - LK Notat Konstruktionsingeniør
østgavl inkl. bilag, 20-05_LK_Budget_Tag_Rev_A,
Aktdokument, Kvittering for modtagelse af
ansøgning, Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, VS Kgs Lyngby -
Renovering af revner i kirkens østmur (STPR F2



2162791)

8 - Kgs Lyngby - Omdisponering af anlægsarbejde -
Messehagel fra anlægsbevilling Budget 2022

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 16. november 2022 anmodet om
godkendelse af omdisponering af kr 35.000, der er
bevilget i budget 2022 til anlægsarbejdet
"Messehagel - indledende arbejde", idet MR
forventer, at arbejdet ikke vil kunne igangsættes
indenfor overskuelig tid. MR ønsker at overføre
beløbet til anlægsprojektet "Nyt orgel - endeligt
projekt".

Sager:
Kgs Lyngby - Messehagel (2018 - 35832)

Bilag:
Omdisponering af anlægsarbejde, DOC337

PU godkender denne omdisponering.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

9 - Kgs Lyngby - Udskiftning af plankeværk ved
præstegården

Beslutningspunkt

MR har den 2. januar 2023 lagt ansøgning om projekt
"Udskiftning af plankeværk ved præstegård" i
Byggesagssystemet.
Projektet finansieres med en anlægsbevilling i
2023 på kr 270.250.
Udgiftsbudgettet er kr 218.625 + kr 25.000, dvs i alt
kr 243.625 inkl moms.
 
PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen bemærker i sin udtalelse den 17. januar
2023, at

Det fremgår ikke om Kgs. Lyngby Sogns
Menighedsråd (MR) har indhentet to
tilbud og, at MR ud fra dette har valgt
de billigste. Hvis der ikke er indhentet
flere tilbud, skal det anbefales at PU
foreslår MR, at der indhentes en
kontrolpris fra et andet tømrerfirma.
Tilbuddet af 28/09/2022 fra S.B.
Tømrer ApS forekommer at være i den
dyre ende, når man sammenligner
prisen (kr. 2.868,50 ekskl. moms pr.
meter) med den enhedspris, der er
opgjort af V&S Byggedata (ca. 1.800 kr.

Det fremgår ikke, om MR har indhentet to tilbud.
Hvis der foreligger to tilbud, skal MR fremsende det
andet tilbud til PU med MR's begrundelse for at
vælge det fremsendte tilbud af 28. september 2022
fra S.B. Tømrer ApS. 
Hvis der ikke foreligger et andet tilbud, anmoder PU
om, at MR indhenter en kontrolpris fra et andet
tømrerfirma med en udspecificering af prisen til hhv.
nedrivning og bortkørsel af eksisterende raftehegn
og opsætning af et nyt hegn. Hvis kontrolprisen er
nogenlunde den samme som det oprindelige tilbud
(+/- 10%), er der ikke grund til, at MR ændrer sin
beslutning. Hvis det alternative tilbud ligger mere
end 10% under det første tilbud, bør opgaven gives
til det nye firma.
Når det ønskede materiale foreligger, giver PU
provsten procura til at godkende igangsættelse af
anlægsarbejdet.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.



ekskl. moms). Udover denne
enhedspris skal der selvfølgelig betales
for nedrivning og bortkørsel af det
gamle plankeværk, men det bør ikke
koste over 1.000 kr. ekskl. moms pr.
meter. 
Hvis der ikke foreligger et andet tilbud,
kan MR med fordel anmode det nye
firma om at udspecificere prisen i hhv.
nedrivning og bortkørsel af
eksisterende raftehegn og opsætning
af et nyt hegn.
Hvis kontrolprisen er nogenlunde den
samme som det oprindelige tilbud (+/-
10%), er der selvfølgelig ingen grund til
at gøre noget yderligere. Hvis det
alternative tilbud ligger mere end 10%
under det første tilbud, bør opgaven
gives til det nye firma.

Sager:
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Udskiftning af plankeværk
ved præstegården (2023 - 183)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Udskiftning af plankeværk
ved præstegården (2023 - 183)
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Udskiftning af plankeværk
ved præstegården (2023 - 183)

Bilag:
Aktdokument, Referat af 201022 - plankeværk,
Tilbud - plankeværk, Opsummering, Aktdokument,
Referat af 201022 - plankeværk, Tilbud - plankeværk,
Opsummering, SV Ansøgning (byggesag) via
selvbetjening - Lyngby - Udskiftning af plankeværk
ved præstegården med fjernelse af beplantning
(STPR F2 2225233)

10 - Kgs Lyngby - Omdisponering af bevilligede
midler

Beslutningspunkt

MR har i mail af 5. januar 2023 anmodet om
godkendelse af omdisponering af kr 28.000, som MR
ønskede som ekstra driftsmidler til drift af WIFI i
sognegården. MR oplyser, at kommunen har afslået
gravetilladelse til etablering af WIFI-forbindelsen.
MR ønsker derfor at etablere mobilt bredbånd i
sognegården. MR anmoder om omdisponering af de

PU godkender denne omdisponering.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.



bevilgede driftsmidler således:
kr 8.000 til drift af mobilt bredbånd
kr 20.000 til demensgudstjenester i sognegården
MR forventer at afholde 8-10 årlige
demensgudstjenester for demente og pårørende,
hvor gudstjenesten afsluttes med fælles spisning
(med en vis deltagerbetaling).

Sager:
Omdisponering af bevilligede midler (2023 - 847)

Bilag:
Omdisponering, DOC355

11 - Lundtofte - Udbedring af utæt tag på
sognegården

Beslutningspunkt

MR har den 6. januar 2023 lagt ansøgning om
projektet "Udbedring af utæt tag på sognegården" i
Byggesagssystemet.
Projektet har tidligere været benævnt "Fugtskade i
Sognegård" (se referater fra tidligere PU-møder, fx
PU-mødet 4. maj 2022: MR har i mail af 25. marts
2022 fremsendt en orientering om status for en ved
MR's ordinære syn i 2020 konstateret "Fugtskade i
stueplan i loftssamling mellem ny og gammel
sognegård").
MR har på anlægsbudget 2023 fået bevilget kr
600.000 til projektet.
Udgiftsbudgettet er kr 736.000.

Ansøgningen er den 12. januar 2023 fremsendt til
udtalelse hos PU's bygningskyndige arkitekt Henrik
Grube Mikkelsen.

Sager:
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Udbedring af utæt tag på
sognegården (2023 - 985)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Udbedring af utæt tag på
sognegården (2023 - 985)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning vedr. sognetag,
Ansøgningsskema utæt tag, Bilag 1 - mail af 24.
marts - Sag SGTA, Bilag 2 - Fogh & Følners
konklusion, Bilag 3 - Tilbudsgrundlag - Sag SGTA,
Bilag 4 - Tilbud Krogstrup Aps - Sag SGTA, Bilag 5 -

PU's bygningskyndige arkitekt Henrik Grube
Mikkelsen har fremsendt sin udtalelse den 18. januar
2023, hvor Grube bemærker, at

MR har rådført sig med arkitekt Stig
Andersen, fa. Fogh og Følner A/S,
og efterfølgende valgt at følge Stig
Andersens anbefaling og indhentet
tilbud på udskiftning af undertag og
genoplægning af eksisterende tagsten.
MR har modtaget to tilbud, idet et af
de tre firmaer, der blev indbudt til at
afgive tilbud, trak sig. 
Billigst bydende var tømrermester
Jørgen Spange, der den 23.09.2022
afgav et tilbud på i alt kr. 698.500 inkl.
moms. Tilbuddet er efterfølgende
blevet reguleret med et fradrag på kr.
29.400 inkl. moms for genbrug af tegl,
så entreprisesummen er på kr. 669.100
inkl. moms. Det andet tilbud, der er
fremsendt kopi af, er på kr. 688.422,50
inkl. moms.
MR har budgetteret med afsætning af
10% til uforudseelige udgifter og
ansøger om i alt kr. 736.000, hvilket er
kr. 136.000 mere end oprindelig
budgetteret.

PU godkender igangsættelse af anlægsarbejdet og
anbefaler MR, at de indgår en aftale med
Arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S om, at firmaet
besigtiger arbejderne 2-3 gange under udførelsen og
deltager i afleveringsforretningen. Denne
ekstraudgift (skønsmæssigt kr. 20.000 – 25.000 inkl.
moms) forventes at være givet godt ud.

PU minder MR om, at MR skal orientere



Tilbud Tømrermester Jørgen Spange ApS - Sag SGTA-
KM-420121042, Bilag 6 - Allonge til Tømrermester
Jørgen Spange ApS's tilbud af den 2. april 2022 - Sag
SGTA, Bilag 7 - Skadeanmeldelse - Sag SGTA, Bilag 8 -
Kvitteringsbrev for skadesanmeldelse - Sag SGTA,
Opsummering, Aktdokument, Ansøgning vedr.
sognetag, Ansøgningsskema utæt tag, Bilag 1 - mail
af 24. marts - Sag SGTA, Bilag 2 - Fogh & Følners
konklusion, Bilag 3 - Tilbudsgrundlag - Sag SGTA,
Bilag 4 - Tilbud Krogstrup Aps - Sag SGTA, Bilag 5 -
Tilbud Tømrermester Jørgen Spange ApS - Sag SGTA-
KM-420121042, Bilag 7 - Skadeanmeldelse - Sag
SGTA, Opsummering, Bilag 6 - Allonge til
Tømrermester Jørgen Spange ApS's tilbud af den 2.
april 2022 - Sag SGTA, Bilag 8 - Kvitteringsbrev for
skadesanmeldelse - Sag SGTA

Forsikringsenheden om, at udgifterne til
udbedringen af skaden nu må forvente at beløbe sig
til ca. kr. 760.000 inkl. moms. I skadesanmeldelsen af
12. maj 2022 blev der angivet en skønnet
udbedringsudgift på i alt kr. 600.000.

PU bemærker, at det af Forsikringsenhedens
kvittering af 12. maj 2022 (Bilag 8) fremgår, at der
skal indhentes flere tilbud (jf. Forsikringshåndbogen
2017, afsnit 3.7.5.). PU anmoder derfor MR om at
sikre sig, at 2 tilbud er tilstrækkeligt, eller om
Forsikringsheden kræver, at der skal indhentes
yderligere tilbud, inden arbejdet igangsættes.

Et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen i 2023
på kr 600.000 skal dækkes af MR's egne midler enten
ved kompenserende besparelser og/eller MR's frie
midler. MR skal fremsende oplysning om evt
dækning af udgifterne via forsikringen. Når disse
oplysninger foreligger, vil PU beslutte, om der skal
ske en tilsvarende reduktion i den kirkelige ligning.

Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.

12 - Lundtofte - Ansøgning om anvendelse af
anlægsmidler til forprojekter

Beslutningspunkt 

MR har i mail af 6. januar 2023 ansøgt om
godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til 2
forprojekter
1) Arkitektudgifter vedr. facader og vinduer på Langs
Hegnet 61: kr 118.379. 
2) Arkitektudgifter samt miljøanalyse ved frokoststue
i Længen: kr 69.600.

MR oplyser, at der på møde med provstiet primo
2022 blev udmeldt, at forprojekter til byggesager
ikke må finansieres af anlægsbevillingen, før den
endelige byggesag er godkendt. 
I forklaringer til årsregnskab 2021 stod der derfor:
I forbindelse med oprettelse af byggesager er der
lavet forprojekter, som er finansieret af driften:

Arkitektudgifter vedr. facader og
vinduer på Langs Hegnet 61: 118.379. 
Arkitektudgifter samt miljøanalyse ved
frokoststue i Længen: 69.600.

I de godkendte ansøgningsskemaer indgår
forprojekterne i anlægget, og er således forudsat
finansieret af anlægsbevillingen.
Status for projekterne:

Frokoststuen er færdig ved udgangen

PU godkender, at disse forprojekter finansieres af
projekternes anlægsbevillinger.
PU ser frem til at modtage byggeregnskaber for de to
projekter, når de er afsluttet.

Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.



af 2022. 
Facader og vinduer afsluttes primo
2023.

Menighedsrådet ansøger derfor om, at finansiering
af forprojekter finansieres af anlægsbevilling.

Det kan oplyses 
ad 1) Det samlede projekt havde et udgiftsbudget på
kr 574.359 inkl udgifter til forprojekt på kr 118.379,
som blev finansieret af anlægsbevilling i 2021 på kr
525.000 og MR's frie midler på kr 49.359, i alt kr
574.359. PU har ikke modtaget byggeregnskab.
ad 2) Det samlede projekt havde et udgiftsbudget på
kr 351.600 inkl udgifter til forprojekt på kr 69.000,
som blev finansieret af anlægsbevilling i 2021 på kr
351.200. PU har ikke modtaget byggeregnskab.

Sager:
KLP - Byggesag - Lundtofte - Tjenesteboliger - Langs
Hegnet 61 - Facader og vinduer 1 (2022 - 17675)
KLP - Byggesag - Lundtofte - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Renovering af frokoststue og
forrum i Længen (2022 - 18008)

Bilag:
Ansøgning om anv. af anlægsmidler til forprojekter,
Ansøgning vedr. overførsel af driftsmidler retur til
anlæg, Ansøgningsskema facader og vinduer, LH 61,
Vinduer og facade, udskrift, Ansøgning om anv. af
anlægsmidler til forprojekter, Ansøgning vedr.
overførsel af driftsmidler retur til anlæg,
Ansøgningsskema Længen, Frokoststue, Længen,
udskrift

13 - Sorgenfri - Ansøgning om 5% midler -
Udbedring af vandskade i sognegårdens kælder

Beslutningspunkt

MR har i mail af 1. september 2022 ansøgt om 5%
midler på i alt kr. 12.345,66 til dækning af udgifter i
forbindelse med vandskade i sognegårdens kælder.

Sager:
KLP - Sorgenfri - Ansøgning 5% midler - Udbedring af
vandskade i sognegårdens kælder (2022 - 38265)

Bilag:
VS Ansøgning til PU om 5% midler, Ansøgning om 5%
puljen Vand i kælderen, norva, Faktura_1554

PU imødekommer ikke ansøgningen, da beløbets
størrelse bør kunne dækkes af det almindelige
driftsbudget eller MR's frie midler.



14 - Virum - Omlægning af sandstensbelægning i
våbenhus

Beslutningspunkt
 
MR har i mail af 9. december 2022 fremsendt
byggeregnskab. 
I budget 2022 har PU bevilget kr. 170.000 til
projektet "Udskiftning af stengulv i våbenhuset". 
Arbejdet har kostet kr. 164.131,25 inkl. moms. 
Overskuddet på kr. 5.868,75 anmoder MR om
tilladelse til at overføre til driftsmidler.

Sager:
KLP - Byggesag - Virum - Kirkebygning - Omlægning
af sandstensbelægning i våbenhus (2022 - 16854)

Bilag:
Byggeregnskab stengulv Virum Kirke, Faktura
stengulv, Byggeregnskab til provstiudvalget

PU godkender det fremsendte byggeregnskab.
PU godkender, at MR overfører overskuddet på kr
5.868,75 til driften.

Uni Nielsen og Kristian Tvilling deltog ikke i
beslutningen.

15 - Udviklingspuljen - Ansøgning om
forsøgsperiode med børnehavekor i Sorgenfri kirke

Beslutningspunkt

I mail af 3. januar 2023 har organist ved Sorgenfri
Kirke Anne-Kari Ferenczi fremsendt en ansøgning til
Udviklingspuljen om kr 14.500 til projektet
"Børnehavekor i Sorgenfri kirke". 
I samarbejde med børnehaven Børnehuset
Prinsessehøj ønsker Sorgenfri kirke at etablere et
børnehavekor. Som en forsøgsperiode skal de ældste
børn (cirka 40 børnehavebørn i alderen 4-5 år) en
gang om ugen i efteråret 2023 komme over i
Sorgenfri kirke sammen med pædagoger til sang, leg
og bevægelse, for at de kan opleve glæden ved at
synge og mærke det unikke fællesskab og
samhørighed, som opstår, når man synger sammen i
kirken.

Sager:
KLP - Sorgenfri - Udviklingspuljen - Ansøgning om
forsøgsperiode med børnehavekor (2023 - 669)

Bilag:
Ansøgning om forsøgsperiode med børnehavekor i
Sorgenfri kirke, Ansøgning om forsøg med
Børnehavekor i Sorgenfri kirke

PU imødekommer ansøgningen.



16 - Kvartalsrapporter 2022

Beslutningspunkt
 
Kvartalsrapporter for 3. kvt. modtaget af:
Christians
Kgs Lyngby
Lundtofte
Sorgenfri
Taarbæk
Virum

Sager:
KLP - Kvartalsrapporter 2022 (2022 - 17970)
KLP - Kvartalsrapporter 2022 (2022 - 17970)
KLP - Kvartalsrapporter 2022 (2022 - 17970)
KLP - Kvartalsrapporter 2022 (2022 - 17970)
KLP - Kvartalsrapporter 2022 (2022 - 17970)
KLP - Kvartalsrapporter 2022 (2022 - 17970)

Bilag:
Regnskabsrapport for tredjre kvartal 2022,
Kvartalsrapport 3-2022 underskrevet, Kommentarer
til kvartalsrapport 3 2022, Referat af
menighedsrådsmøde d. 20. oktober 2022,
Kvartalerapport 3. kvartal 2022, 3. kvartalsrapport
2022 fra Lundtofte Menighedsråd, 3. kvartal med
underskrift, Aktdokument, Sorgenfri -
Kvartalsrapport 3. kvt 2022, Referat MR-møde 410
inkl. kvartalsrapport, revisionsprotokollat 2021 og
oversigt over varmeudgifter pr. 309,
Regnskabsrapport 3 kvt - pr. 30-09-2022 Taarbæk
sogn, Kvartalsrapport, 1304_001

Taget til efterretning.

17 - DGO - Priser for kirkeannonce i 2023

Beslutningspunkt

I mail af 19. december 2022 har menighedsrådene i
Christians, Kgs Lyngby, Lundtofte, Sorgenfri og Virum
sogn modtaget mail af samme dato fra DGO om
stigning i priserne på de fem kirkers fælles annonce i
2023.

I mail af 26. december 2022 har en MR-formand
ønsket, at PU drøfter, om kirkerne fortsat skal
annoncere i samme omfang i DGO, da kirkerne
annoncerer på mange andre måder.

I mail af 30. december 2022 har provsten oplyst, at
de 5 kirkers samarbejde om den fælles annonce i
DGO ikke er et samarbejde efter

PU henviser til, at samarbejdet mellem de 5 MR ikke
er et samarbejde efter MR-loven §43 "med provstiet
som ramme", hvorfor spørgsmålet ikke er en sag for
PU, men for de involverede MR.

Flere MR har i øvrigt udtrykt stor glæde over den
fælles annoncering, der på en klar og tydelig måde
giver kirkerne mulighed for at gøre opmærksom på
kirkernes meget brede tilbud af gudstjenester og
arrangementer. Samtidig oplever MR, at den faste
månedlige fælles annoncering giver MR en mulighed
for at spare på ofte dyr annoncering i aviserne for
enkeltarrangementer og -gudstjenester.



menighedsrådsloven §43 ”med Provstiet som
ramme”. Det er et samarbejde mellem de 5
involverede menighedsråd, hvor vilkårene for
samarbejdet aftales internt mellem de 5
menighedsråd.

Sager:
Gudstjenestelister / DGO (2021 - 15665)
Gudstjenestelister / DGO (2021 - 15665)
Gudstjenestelister / DGO (2021 - 15665)

Bilag:
Sv DGO - Priser kirkeannonce 2023, SV DGO - Priser
kirkeannonce 2023, DGO - Priser kirkeannonce 2023

18 - Kgs Lyngby - Nyt orgel

Informationspunkt
 
PU afventer projektets næste fase.

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

Bilag:
VS Kontrakt mellem orgelbygger Marcussen & Søn
og Kgs. Lyngby Menighedsråd, DOC368

PU afventer projektets næste fase.

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

Informationspunkt
 
PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

PU afventer sagens oprettelse i "Byggesag".

21 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Informationspunkt

I mail af 20. december 2022 har Stiftet fremsendt
Nationalmuseets rapport fra arkæologisk

Taget til efterretning.



undersøgelse på Kongens Lyngby kirkegård i 2021.

Sager:
KLP - Byggesag - Kgs Lyngby - Kirkegårde - Kørevej til
kirken (2021 - 12067)

Bilag:
Nationalmuseets rapport fra arkæologisk
undersøgelse på Kongens Lyngby kirkegård 2021,
Nationalmuseets rapport fra arkæologisk
undersøgelse på Kongens Lyngby kirkegård 2021

22 - Lundtofte - Genopretning af fortove

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

 PU afventer byggeregnskab.

23 - Lundtofte - Nyt lydanlæg

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

24 - Lundtofte - Renovering af søndre våbenhus

Informationspunkt
 
I mail af 12. december 2022 har
Stiftsøvrigheden godkendt, at renovering af søndre
våbenhus iværksættes som ansøgt. Det er en
forudsætning for stiftsøvrighedens godkendelse, at
bemærkningerne i konsulenternes erklæringer
iagttages. Stiftsøvrigheden bemærker, at
godkendelsen ikke fritager menighedsrådet fra at
søge andre tilladelser, der er nødvendige efter
anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

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

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af renovering af søndre
våbenhus i Lundtofte Kirke, Kgl.byg. - erklæring,
Nat.mus. - erklæring

PU afventer byggeregnskab.

25 - Lundtofte - Skodsborgvej 44 PU afventer MR's ansøgning om igangsættelse og
sagens oprettelse i "Byggesag".



Informationspunkt

I referat fra PU-mødet 15. juni 2022 står
Provstiudvalget tager Menighedsrådets
redegørelse til efterretning og ser frem
til at modtage Menighedsrådets
ansøgning om igangsættelse.
Provstiudvalget gør Menighedsrådet
opmærksom på, at
myndighedsbehandling er en
forudsætning for Provstiudvalgets
godkendelse af igangsættelse af
istandsættelsesprojektet.
Provstiudvalget tilslutter sig
konsulentens anbefaling om, at der
afholdes et forhåndsmøde med
Lyngby-Taarbæk Kommune.

26 - Sorgenfri - Tagrenovering - Oprindelige del af
sognegården

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

27 - Sorgenfri - Ny tjenestebolig - Hummeltoftevej
76B

Informationspunkt
 
PU afventer byggeregnskab.

PU afventer byggeregnskab.

28 - Taarbæk - Deponering af gammel altertavle

Informationspunkt
 
PU afventer Stiftsøvrigheden.

PU afventer Stiftsøvrigheden.

29 - Virum - Store krypt

Informationspunkt
 
PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

PU afventer opdateret ansøgning fra MR.

30 - Kgs Lyngby og Sorgenfri - Justering af
sognegrænsen

Informationspunkt

Taget til efterretning.



 
I skrivelse af 14. december 2022 har
Kirkeministeriet godkendt, at der foretages
den ansøgte ændring af sognegrænsen mellem
Sorgenfri Sogn og Kongens Lyngby Sogn.

I mail af 11. januar 2023 til Kgs Lyngby Provsti, Kgs
Lyngby Sogns Menighedsråd og Sorgenfri Sogns
Menighedsråd skriver Stiftsøvrigheden, at 

Ved brev af 21. december 2022 har
provsten for Kgs. Lyngby provsti
ønsket oplyst, hvornår ændringen af
sognegrænsen mellem Kgs. Lyngby
og Sorgenfri sogn træder i kraft. 
Kirkeministeriet har dags dato
telefonisk over for stiftet oplyst, at
ikrafttrædelsesdatoen for
sognegrænseændringen er den 14.
december 2022. Den faktiske
implementering heraf sker af de
relevante myndigheder, som er cc på
ministeriets godkendelsesbrev.

Sager:
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)
Justering af sognegrænse mellem Sorgenfri og Kgs
Lyngby (2019 - 39335)

Bilag:
Aktdokument, Kort over sognegrænse Kongens
Lyngby Sorgenfri-1, Kort over sognegrænse Kongens
Lyngby Sorgenfri-1, Materiale udleveret på
menighedsmødet 26. september 2021,
Aktdokument, Afgørelse Sognegrænseændring,
Aktdokument, Aktdokument, Afgørelse
Sognegrænseændring, Aktdokument

31 - Referater fra offentlige MR-møder

Informationspunkt
 
Christians: Referat far MR-møder 25. august, 5.
oktober og 17. november 2022
Kgs Lyngby: Referat af MR-møder 9. november og
14. december 2022

Taget til efterretning.



Lundtofte: Referat fra MR-møde 24. november 2022
Sorgenfri:
Taarbæk: Referat af MR-møde 29. november 2022
Virum: Referat af MR-møder 15. november, 22.
november (konstituerende) og 6. december 2022

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

Bilag:
MR-referat, Beslutningsreferat 2021-11-17 Åbent
møde, 2022-10-05 MR-Beslutningsprotokol åbent
møde, 2022-08-25 MR beslutningsprotokol åbent
møde, Referat af menighedsrådsmøde d. 9.
november 2022., Ref. nr. 326 nov. 091120222, Referat
af menighedsrådsmøde d. 14. december 2022, Ref.
nr. 327 dec. 2022, Referat fra menighedsrådsmøde i
Lundtofte sogn samt mødeplan for 2023, MR 2022-
11-24 Referat m. underskrifter, Referat MR-møde
2911-2022 Taarbæk, Referat 29-11-2022 m
underskrifter, Referat, Referat af
menighedsrådsmøde 151122, Referat, Referat af
menighedsrådsmøde 221122, Referat, Referat af
menighedsrådsmøde 061222

32 - Folkekirkens Grønne Omstilling

Informationspunkt
 
PU indbyder MR til inspirationsmøde om
folkekirkens grønne omstilling med særligt fokus på
affald og energi.

Folkekirkens Grønne Omstilling har oplyst, at man i
løbet af 2023 vil arrangere stiftsbaserede temadage
om Folkekirkens Grønne Omstilling, da de pga meget
stor efterspørgsel ikke har mulighed for at deltage i
provstivise arrangementer. Desuden henviser de til
webinarer, der ser ud til at have en meget bred
deltagelse fra stort set hele Danmark.

Lyngby-Taarbæk kommunes konsulent på området
kontaktes og evt arrangeres et temamøde for
provstiets MR.



33 - Landsforeningen af MR - Årets
provstiudvalgskonference

Informationspunkt

Orientering modtaget i mail den 14. december 2022
om Landsforeningen af MR's
provstiudvalgskonference 11. marts 2023.
I mail af 20. december 2022 oplyser Landsforeningen
af MR, at Provstiudvalgskonferencen 2023 rykkes til
senere på året. 

Sager:
KLP - Landsforeningen af menighedsråd -
Provstiudvalgskonference 11. marts 2023 (2022 -
37554)

Bilag:
Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i
kalenderen

Taget til efterretning.

34 - Eventuelt

 

Provsten holder studieorlov oktober-december 2023.
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Uni Nielsen Vibeke Susanne Lentz (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

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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