
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for
Vejle Amtsraadskreds.

Aar 1936 den 12.September Kl.l~ holdt Nævnet Møde i Krybily
Kro til Behandling af Sagen angaaende Fredning af Kidholmene, Hou-
ens Odde og en Del af Matr.Nr.14a Eltang By og Sogn.

Nævnets Medlemmer var mødt, for Taulov Sogn Gaardejer Kr.
Kristiansen og for Eltang Sogn Gaardejer Hans Sandager.

For Kolding Naturfredningskomite og Kolding Turistforening
mødte Forstander Espersen.

Med Hensyn til Kidholmene (Taulov Sogn):
Ejeren Bertel Kyed erklærede sig villig til at indgaa paa en

Bestemmelse om, at der paa den største af Øerne kun maa opføres
ialt 3 Beboelseshuse og paa den mindste af Øerne l Beboelseshus,
dog med Forbehold af Ret for den, som maatte være Eneejer af nogen
af Øerne, til at opføre -Kreaturhuse eller andre Bygninger i Drifts-
øjemed. For en saedan Servitut forlanges ingen Erstatning.

Forstander Espersen havde intet imod Sagens Ordning herefter,
Mellem Nævnet og Ejerens Bertel Kyed blev derefter indgaaet

Overenskomst om, at en Servitut af nævnte Indhold bliver lagt paa
Øerne Matr.Nr.9§ Gudsø, Taulov Sogn med Paataleret for Nævnet.
Panthaveren Taulov Sparekasse, som var lovlig indkaldt til forrige
Møde, paa hvilket nærværende Møde blev berammet, var ikke mødt.

Bertel Kyed A.Rudbeck K.Christensen J. Krag.
~ . . . . . . . . . .
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