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N~n: BØstrup kirke

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Tranekær
BØstrup by
BØstrup

Dekl./Kendelse
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Reg_nr.: 487 -o l
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Tinglyst dato Bemærkninger

27/10-1953

25/8-1950

29/10-1953 Del af l~.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

8/5-1953 Del af lY.



• Genpart ,. Anmelder:
Fredningsnu;vn et

for
Sverrlborg amtsrådskreds

Nybargo

matrolU'o l .S!: Bødsir up by n{; sogno

FHE])NI NL:SOVEHENSKOt-1ST.

Stempel- og g ebyrfti
lov nro 140-1937.

Unfertegnede i'ormand for B0dD trup menighedsråd pastor A.Gamst. Bøds irup
erklærer at r~ldet er villigt til, Gomejel~ af matro nro l §.. af Bødstrup
by og sogn, at lade et areal af dette natI'onro frede, for at sikre den
fri beliggenhed ai' Bødstrup kirke.

Arealet beskrives således: ~ bræmmeaf l .S!: på 300 meter syd for
kirkegården og 100 meter vest oe; nord for kirkegårdons hegno

Fredningen har følgend.e ornE'ang:
Arealerne m~ ikke bebygges eller beplantes med udsig~~ødelæ~nde

heplantning, lig es om der he 11er ikke på ar ealerne må anbr:hnges transfor-
matorstationer, te~fon- oG telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, i~oder, vogne til beboelse, eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhed.sforstyrrende gerE tandeo Der :må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand" der mn virke
skæmmende eller hindrende :fcr ul sigten til eller fra kir keno

For fredningen kræves in[;on erQta tningo
Rådet er enigt i, at avenstående frednin@ tilbud tinglyses på dets

fornævnte ejern om!II8ltronro l .S!: af Bødstrup by og sogn, dog uden udgiftt.>
for rådet ..

Påtaleberettiget er fredningsn'-'..vnet for SVJmdoOrg,amtsrådskreds og
provstiudvalgeto

Bødstrup, den 25/8 19500
AJme Samst •.

Idet fredningsnavnet modtager og godkender foranstående ~rednings~
tilbud, bestemmes det, at fredningen vi l være at lyse på matr,.nr.l,&
af Bødstrup by og sogn.

Det fre dada areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket em •
gen~ar, ædes henlagt på akten.

Jilredningsno vnet far Svendborg amtsrådskreds, den 25/8 1951l)'.~
Keiser ...Nielsou.

~~------4 ,

2 8 FEB.1~51i
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Genpartens rigtighed bekræi'tes.

Fred n ir; (l c n t:-0vn et
Svenob'C, li '. cds

J.Hvp.
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Anmelder:Genparto

matronro l ~ Bøstrup by
og 8ogn.

Fredning; nævnet,
:far

Svendborg Amtsrådskreds
NyboFg.

I

i·
FHEDNING~OVERENSKOMST.

Stempel- og gebyr~i
lov nr.140-1937. '

Undertegnede boelsrm.nd Alb ert Jicspernenp Bøstrup erklærer sig villig
til, som elfer af matl'onr. l 3i. af Bøstrup by og sogn" at lade et areal
af dette ~}~onr~ :frede, for at sikre den fri beliggenhed af Bøstrup
kirkso

Arealet beskrives såledesg en bræmme af matronr~ l ~ parallelt
med sydgrænsen fra l y ~g begrænset mod nord af en linje' :1:.: fortsæt-
telse af nordgrænsen fra kjrkegårdsudvidels eno

Fredningen har :IØ:lG ende onfangz
Arealerne må ikke ~ebygges eller beplantes med udsigtsødeiæggenda

beplantning, ligesom der heller ikke på arealæne må anb~inges trans-
formatorstationerp telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæ~
tes skure, udsalgssteder~ isb~der, vqgne til beboelse eller ~pbevaring
af.redskaber elI er lignende skønhedsforstyrrende gem tande o '

Der må ikke i det hele foretages ændring~ i 'den nu b6stående til-
stand, der kan virke skæmmeni e eller hin&eni e ':tbr\ål. sigten til eller
fia kirken.

For frednir:gen kræves ingen erstatningo
I.Feg er enig i, at ovenstående frGdningstilbud tinglyses på min ejen-

dom matronro l y af Bødstrup by $g sogn, dog'uden udgift :formig.
Påtalebe~ttiget er fredningsnævnet far S~endborg amtsrådskreds og

menighedsrådet io~'B~dstrup sogn.
Bødstrup" den 25/8 1950.

Albert Jesperseno
Idet fredning:;nævnet modtager Cbg godkeni er foranstående fr OOningstil-

'bud bestammes det, åt f'redningen vi l være at lyse på matr.nr.' l y a:!
Bøstrup by og sogno

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort. af hvilket, en gen-
par~ bedes henlagt. på akteno

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 25/8 1950.
Kei.set"-Nielsen.

28FEB.1953Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredninnsnævne,t

i(Ii
Svendbe ':1 I mt I... d ~:,'eds

N;!:kl:ic"
i fcrmJi.l.~ll' \:~ ,..ttebl,

10m .",,~le&llt lw% <i<Wl&'

J. Bvas3
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Terræn af Bostrup .By,
Bo'strup Sogn} Langelarzds-Norre Herred
Svendborg Amt
.Det med 5krallerin9 fremhævede Areal af ]v1åtr.1Vr. l C} og l!f
fredes for ai sikre den (ri Beliggenhed Clf Bos trup
Kirke,
.Der henvz·ses z"()'vrtgt ti l selve Frednirzgsdokumenter12e.

U~/ærdiget Aar /953 paa. (lrundlag af Matrikulskortet.

/it~~~
/:" 000 andl.·nspelcto'r.
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