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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(,udfylde. ~f dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Køben }
K dOt bopæl:re Ion

Gade og hus nr.:
(hvor .Uan! findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edniJlgsnælJnf/ for Sorø Amt.
c/o DOlllmerkontoret, Uingsfed.

Stempel: øre.kr.

•
FREDNINGSTILBUD

Undertegnede prQp'rlet~r:P.:ra14 Pøl .

tilbyder herved som ejer af matr. nr ..,. .. Jres.l __ • tt, ......
~

at lade ••••• !Iti ..... ovennævnte matr. nr. frede .

•

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- ;og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



,
,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

PåtaJeberettiaet i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig._ ... ltrt'\M&le
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.... 1...... 1. den 21 / 4 195 ...."'-
:IYa14' ........

Fredningstilbudet modtages og godkendes,

Fredning.mævnet {Ol' Sorø amt. den 21 I 4 195 '-
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelseI. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e•

,
,

I
,I

r

I

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands·

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr" ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af. dommerkantoret)

Købers }
K d·t bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol' Sorø ilmf.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ........ ~ ........ _l ...

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1• .iU~1 as1 ,. ......

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Dø '11 , " .. IW"'-. ~øl'" .CIt._ ...... ".1 ..,' ... ".14" r: liRer l.-.r......at- ...... .., SO • UJ..,nh ..
• .,\. tao•• I"_~."'.","'"••"lt"•• .-1.. .

lo

Fredningen har følgende omfang; ... .rl1 e
Arealerne må ikke bebygges eller~beplantes IDe øjstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.
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~df'o;tret med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på .... "" matr. nr.

l.. ~~c•• l. --ale ..,.os ...
dog uden udgift for ... _ .. _ •• 1 ...
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

..-w----t-------ior$±;\lIXeD.!cieL.Q...enstande.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } b Io æ·Kreditors p,

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet t'or Sorø Amt.
e/o Dommerkontoret. Ringsted,

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegne~ WtoitiJ6I1' 4\..t:i ...IP ~øte .. .r1.....
tilbyder herved som ejer af mali'. nr.

2 ~ ~~l~fI ~ ~& -..
l/o

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

'en del af OTenn'"lIts •., e»tdØtl. 4.Jr 11d_r 1a4aa1"61' _
~rit~3d ~ l~ - ti • m~tux fl~ ~.n n~r~l~klXX••l~~~.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

~,
t'
i,
I~I

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiqet i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredl1illgsnæl111et {Ol' Sorø amt, den ::.tJ. / .. 1951 ..
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REG. NR. /5"'l7 CJ ./

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)
•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet /'or Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Wngsted.

"
Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede lIIør.J I;t:t JIlIt'!""I .. "'Ule'" .
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l lb FU-l,* '" •• _

at lade nedennævnte areal af ovenn$vnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

u,eli J ~'l. 'A."f OVfl"TIt.."f'11" •• "'non•.. .,. 11.... lad.• ' .....
atftt:",w, ~. l:J • ti • 'I1\~tel" lr:..t~ eRMme 1tlltt. ... "it'dltrr.r.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.___ -------1--



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

a ...... l......ø• .., o, BO-,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

...... l~.menighedsråd i forening eller hver for sig.

~l~.en 21/4 195J.

cna.. V. ..1-.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frerinillg,mælJIlel for Sorø amt, den 11/ .. 1951.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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3 •• n..- ...- .... 1."....... Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
• K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontorpt. Ringsted.

Stempei: kr. øre.

F R E D N I-N G S T I L B U D

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3 ... a ........ 1...... "' ......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



For fredningen kræver~~.~tatning .
.... orstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på ~ matr. nr .
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• '" ø.) .. 6J. .. al. _.l~." .
dog uden udgift for ............

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

".1..1.11- menighedsråd i forening eller hver for sig.

... 1 1.m 21/• 195 i.

Pl ....a .
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet {or Sorø amt, den 11 /4, 195 L
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gadeog hus nr.:
(hvor sAdant Rndes)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet (or Sorø Amt.
c/o DOl1lmerkontorPi, Ringsted.

Stempel; kr. øre,..

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ...... _ -.-,. ...,..

tilbyder herved som ejer af matr. nr,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter n~vnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiqet i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

_ .. 1~. menighedsråd i forening eller hver for sig.

__ 1..... &1- den 21 / 4 195 1
___ J'M8"

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet fol' Sorø amt, den 21 / 4 195 1.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrikelv.8enetsr~,.. 19$t.

Mllforhold 11HOo
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FREDNINGSNÆVNET>



Gamme placering som de udskiftede.
Rydning o~ fjernelse af den bestående bevoksning må kun

ske efter aftale med meniGhedsrådet.
Der må ikke på arealet graves grus eller anbringes

trannformatorotationer, telefon- eller telegrafmaster og lir;nende,
cblrc, udsalgsstedor, isboder, beboelsesvogne og andre efter nævnets

_ opfattelse skønhedsforstyrrenclo r;enstande.
Arealet aksl friholdes for enhver form for oplacsplads, f
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l

leK,lllllg ..
ta,m,,'.'

(i Koh('~h;vn kv~rtc;) 1. 1.

el/er (, cle ~,'nderJ'fdske lands.

drlr) bd. og bI. I tingbogen,
art. nr., ejer/av. sogn.

Gade og hus "r,:

Dlovmar-;le
Købers }
Kredltors bopæl:by og sogn.

Anmelder:

FREDNINGSNÆVNET
Ft)R \....::~T:.J~LLM~CS M1T
SYDLICl: F.li.' ;)iljt"~SKREr)3

NÆSTI/':U

Ax~l torv 2, II, W/oo
Næstved.

I:
Stempel- o~ gebyrfri i h.t. § 83 i lov
nr. 1'7'!- af 30 e fJprj l 1969.

D E K IJ A TI A T ION.

Underter,nede tandlæ~e Finn Ib Madsen pålægger herved den
mig tilhørende ejendom mstr. nr. l l Er,gcGlevmagle by ae so~ sålyden-
de servitut:

Arealet m'::3ikke uden tilladelse fra de påtaleberettigede
yderligere bebygges.

Den på ejendommen værende bygning må ikke anvendes til
industrivirksomhed, ligesom ejendommen ikke må anvendes til anden :I
virksomhed uden tilladelse fra de påtaleberettigede. Sådan virksomhed
må ikke ved ntøj, ilde lugt eller på anden måde kunne genere kirke-
gårdsfreden.

BYVlingens ydre skal vedligep.oldes i den nuvrorende stand. 'I
:1

Arealet må ikke yderlir,ere beplantes med højstammede
ty~er, men de højstammede trcæer, der findes på ejendommen, kan om
fornødent, efter samråd med menighedsrådet, udskiftes med andre med

- •• :. : • --J:~_~ ..........



Eggeslevmagle I1enir;hedsrud, den
,rO,,- '-'~ ," '" /

;' "/1 I '/ -.

,/ / , / /~ A' A '4--<\.'--" --~ ..-t';' f-.t.: -c::", .. .,
.. / / S ,.. L ..-1 Co.. ...... , !." I ' /

- " / //,. :" .,'". /'
) / I I 4 ,

EggeGlevmngLe Kirke"~)l~ge, {Jen It'- c; i974.
f7,j}! (~/C 'J /- /t'l/f ~:J-e~,<-

Godkendt ved u~etG møde den 18/9 1974.

1974-.

'I
I

e lO:..1Gcplndseller lip;nencle, oom efter nævnetG opfatteloe kan skrcm-

me kirkens om~ivclser.

Brug af radioer, højttalere og lignende må ikke vir-

]<e c;cnerende for kirke(jiirdsfrcden.

Pu:taleborettir;edo i her..hold til foranstllende er

E~geslevmagle menieheds~åd o~ fredningsnævnet i Vestsjællands amts

SycUir.;e fredningskreds , Næstved, i foreninr; eller hver for 8ir.;.

Nærværende deklaration begæres lyst p1i matr. nr.

l l Er;geslevmar.;le by or; sOVl, idet der med hensyn til areal, fl(-lr-

vitutter, bru{!;nretti..r)10dcr or; pantehæftelser henvises til ojcn-

dommens blad i tin~boGcn.

Er;c;eslovmagle,

Foranstuencle deklaration godkendes:

l'

































 KOPI 

Side 1 af 8 
 

Slagelse kommune 
Center for Teknik og Miljø 
 
Att. Jonna Hanne Rask, 
joras@slagelse.dk 
 
 
          
 
 
          F 48/2015 
          NST-4112-03050 
 
          Deres sagsid. 2015-33880 
 
          Den 22. juni 2015 

     

            

 
 
 

Vedr. opførelse af orangeri – Præstestræde 13, Eggeslevmagle. 

 
Slagelse kommune har ved mail af 5. maj 2015 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Slagelse Kommune har den 27. april 2015 modtaget ansøgningen om tilladelse til at opføre 
orangeri/drivhus på ovennævnte ejendom. Jeg er sagsbehandler for sagen og vil sørge for 
koordinering af kommunens behandling af sagen. 
 
Sagen fremsendes til jer da ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, og byggeriet skal 
derfor godkendes af de påtaleberettigede for deklarationen, før kommunens sagsbehandling kan 
påbegyndes. Påtaleberettigende for deklarationen er Fredningsnævnet for Vestsjælland og 
Skælskør-Eggeslevmagle Sogns Menighedsråd 
… 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 



 KOPI 

Side 2 af 8 
 

…”  

Grundplanet er oplyst til at være 5 meter i bredden og 7 meter i længden. 
 
Slagelse kommune har den 8. maj 2015 fremsendt følgende yderligere oplysninger: 
 
”… 
Opførelse af orangeri på 36 m² på ejendommen Præstestræde 13, Eggeslevmagle, 4230 Skælskør – 
matrikelnummer 1 l, Eggeslevmagle By, Eggeslevmagle. 
… 
 
Lovgivningsmæssigt er der ikke noget til hinder for opførelsen af orangeriet. 
 
Og kommunens vurdering er, at bygningens omfang og placering er passende, både i forhold til 
anvendelse og til omgivelserne. 
…” 
 
Ejeren af ejendommen, hvorpå orangeriet ønskes opført, er Michael Holm-Christensen. Det er af 
Michael Holm-Christensen oplyst, at afstanden fra orangeri til skel er 7,5 meter, og at menigheds-
rådet ikke har indvendinger imod orangeriet. 
 
På nedenstående foto er den påtænkte placering vist med hvid firkant. 
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Side 3 af 8 
 

 

 

Naturstyrelsen har den 26. maj 2015 udtalt: 
 
”… 
Der søges om dispensation til opførelse af et orangeri på 35 m² beliggende på en ejendom omfattet 
af kirkeomgivelsesfredningen omkring Eggeslevmagle Kirke. Det fremgår bl. a. af frednings-
bestemmelserne, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse uden fredningsnævnets dispensation. 
 
Orangeriets placering er vist med blå firkant på følgende luftfoto.  
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På følgende kort er de fredede arealer omkring Eggeslevmagle Kirke angivet med skravering. Den 
omtrentlige placering af orangeriet er vist med rød prik. 
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Side 5 af 8 
 

 
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plante-
arter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis frednings-
nævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Naturstyrelsen 
selvfølgelig til rådighed.  
…” 
 
Fredningsnævnets bemærkninger: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet med fredningen, at der opføres et 
orangeri på 35 m2 med de i ansøgningen anførte mål i materialerne træ og glas på ejendommen 
matr.nr. 1 l Eggeslevmagle By, Eggeslevmagle, beliggende Præstestræde 13, 4230 Skælskør. 
Fredningsnævnet ligger herved navnlig vægt på størrelsen af orangeriet, afstanden til kirken, og at 
der er en del bevoksning mellem kirken og orangeriet. 
 
Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
 

Rolf Dejløw                         Ole Stryhn                                          Palle Kristiansen 
                                                                    formand  
   



 KOPI 

Side 6 af 8 
 

Klagevejledning. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
• offentlige myndigheder 
• en berørt nationalparkfond 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 
klagefristen er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 
 
Michael Holm-Christensen, Præstestræde 13, 4230 Skælskør, michael@holm-christensen.dk 
Slagelse kommune, Center for Teknik og Miljø, teknik@slagelse.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, slagelse@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, slagelse@dof.dk  
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk 
Skælskør-Eggeslevmagle Sogn menighedsråd, 7308@sogn.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Palle Kristiansen, Pigeonvænget 14, 4230 Skælskør  
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