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A.Detletsen.Kirkeministeriet.
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Den 22. juli 1991 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Vilstrup Kirke.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Jørgen Dahm
Frederiksen, Sønderborg, det amtsr~dsvalgte medlem, gårdejer Tho-
mas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af Haderslev
Kommune valgte medlem, Finn Christiansen, Haderslev.

Der foretoges:

F. 40/91

Anmodning om udtalelse fra frednings-
nævnet i henhold til deklaration ved-
rørende fredning af Vilstrup Kirkes
omgivelser til opførelse af ny graver-
bolig og mandskabs- og redskabsbygning
ved Vilstrup Kirke. matr. nr. 39 Nr.
Vilstrup, Vilstrup.

Der fremlagdes:

1. skrivelse af 8. juli 1991 fra Sønderjyllands Amt, landskabs-
kontoret,

2. k~pi af skrivelse af 23. april 1991 fra Haderslev Stift til
Vilstrup Menighedsråd,

3. ansøgning i henhold til by- og landzoneloven,

4-5. kort,

6. kopi af skrivelse af 16. april 1991 fra landskabsarkitekt,

~ \1. \3 /e - 000"> / I
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kirkegårdskonsulent I.P. Junggreen Have til Haderslev Stifts-
øvrighed,

7. kopi af skrivelse fra Kgl. Bygningsinspektør Johan Richter til
Haderslev Stiftsøvrighed,

8. kopi af skrivelse af 7. maj 1991 fra Arkitekt E. Hundevadt ApS
til Haderslev Kommune, teknisk forvaltning,

9-14, tegninger,

15. indkaldelse med indvarslingsliste og

16. kopi af fredningsdeklaration med bilag.

For Sønderjyllands Amt, landskabskontoret, mødte overassisten~
Sonja Lorentzen.

For Haderslev Kommune, teknisk forvaltning, mødte ingeniør H. C.
Mortensen.

For Haderslev Stift mødte stiftsfuldmægtig Margrethe Wind.

Margrethe Wind oplyste, at Kgl. Bygningsinspektør har meldt for-
fald på grund af deltagelse i andet møde.

For Vilstrup Menighedsråd mødte formanden, købmand Ejnar C. Brøg-
ger, • og medlemmerne, sognepræst K. Culmbach-Hansen og graver
Leif Ewald. Endvidere mødte kirkeværge Helge Madsen.

Kikregårdskonsulent, landskabsarkitekt l. P. Junggreen Have var
mødt.

Projekterende, arkitekt Erling Hundevadt, var mødt.

4t Der foretoges besigtigelse, hvorefter sagen forhandledes på
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stedet.

Formanden for fredningsnævnet bemærkede, at afgørelse i henhold
til fredningsdeklaration, tinglyst den 17. juli 1952, tilkommer
Kirkeministeriet, og at fredningsnævnet alene skal fremkomme med
en udtalelse.

4t H. C. Mortensen gjorde opmærksom på, at der efter kommunens ind-
stilling bør overvejes en anden placering af vinduerne, således
at afstanden mellem overkant vinduer og frise gøres større,

ti hvorved højden i huset forøges fra 2,30 m til 2,50 m.

Erling Hundevadt oplyste, at den lave højde i huset er valgt,
dels fordi den nye graverbolig er udformet i nutidens stil, dels
for ikke at gøre bygningen for høj i forhold til kirken.

Menighedsrådets repræsentanter fastholdt ønsket om, at bygningen
opføres som tegnet af arkitekt Hundevadt under henvisning til det
af denne anførte.

Margrethe Wind udtalte, at hun vil forelægge H. C. Mortensens
indstilling for Kgl. Bygningsinspektør.e

e
e

Sonja Lorentzen havde ikke bemærkninger til ansøgningen om
opførelse af graverbolig med graverfaciliteter i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger. Hun gjorde opmærksom på, at en lille
del af den eksisterende graverbolig ligger uden for det fredede
område.

I. P. Junggreen Have kunne anbefale ansøgningen om opførelse af
nye bygninger i overensstemmelse med ansøgningen.

Det oplystes, at der udarbejdes detaljeret plan
beplantning, belægninger og parkeringspladser,
indsendes til fredningsnævnet til godkendelse.

med hensyn til
og at planen

Fredningsnævnet voterede og var enige om at anbefale det ansøgte
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projekt for sA vidt angAr opførelse af ny graverbolig med gra-
verfaciliteter, i det omfang bygningerne placeres inden for det
kirkefredede område.

J. Dahm Frederiksen

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

tt J. Dahm Frederiksen

•••

Thomas Lauridsen Finn Christiansen

Modtaget I
Skov-og Naturstyretsen

2 9 JULI 1991

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds I den 2 y. juli 1991

,---.....

ahmFr~

Sendt til:
Sønderjylland Amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-515-14/91
Haderslev Kommune, teknisk forvaltning.
Haderslev Stift, j.nr. 5131/1001-1.
Vilstrup Menighedsråd v/formanden Ejnar C. Brøgger, Christiansfdalsvej lOB,
Hammelev, 6500 Vojens.
Erling Hundevadt Arkitekt ApS, Kelstruphave 43, 6100 Haderslev.
Kgl. Bygningsinspektør Johan Richter, Mejlgade 7, 8100 Arhus C.
Skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Medlemmerne: Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og

Finn Christiansen, Haderslev.
Kirkegårdskonsulent I.P. Junggreen Have. Spramshuse. 6200 Aabenraa.

Miljøministeriet.

Skov- Og Naturstyre1sen
J.nr. SN 12 1.3} ~_
Akt. nr. O Co 9

I
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Modtaget.
SJ(ov-og Naturstyrelsen

l 9 OKT. 1991

•
Den 7. oktober 1991 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Vilstrup Kirke.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Jørgen Dahm
Frederiksen, Sønderborg, og det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer
Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld.

tt Der foretoges:• F. 60/91
jfr. F. 40/91

Anmodning om udtalelse fra frednings-
nævnet i h.t. deklaration om fredning
af Vilstrup Kirkes omgivelser vedr. be-

o o'

plantnings- og belægningsplan i forbin-
delse med opførelse af ny graverbolig
og mandskabs- og redskabsbygning ved
Vilstrup Kirke, matr. nr. 39 og 41 Nr.
Vilstrup, Vilstrup

II Der fremlagdes:

1. indkaldelse med indvarslingsliste,

2. kopi af skrivelse af 30. august 1991 fra landskabsarkitekt,
kirkegårdskonsulent I.P. Junggreen Have til Haderslev Stifts-
øvrighed,

3. fremsendelsesskrivelse af 5. september 1991 fra Haderslev
Stift,

4-5. tegninger,

-1\)"1' " t . t'iI ]ømmlS "'TIe

Skov- og Naturstyrelsen 4
J.nr. SN \ '"2 I~/3 . (JOD I
Akt. nr. ~
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6. kopi af skrivelse af 17. september 1991 fra Kgl. Bygnings-
inspektør til Haderslev Stift,

•
7. kopi af skrivelse af 30. september 1991 fa arkitket E. Hunde-

vadt til Haderslev Stiftsøvrighed og

B. tegning.

.. For Haderslev Stift mødte kontorchef Bodil Jacobsen.• For Danmarks Naturfredningsforening mødte for lokal komiteen
civilingeniør Kirsten Lund Frandsen.

For Vilstrup Menighedsråd mødte Svend Petersen, Carsten Noer og
kirkeværge Helge Madsen.

Kirkegårdskonsulent, la~dskabsarkitekt I.P. Junggreen ~ave var
mødt.• Projekterende, arkitekt Erling Hundevadt, var mødt.

• Der foretoges besigtigelse.

Formanden for fredningsnævnet bemærkede, at afgørelse i henhold
til fredningsdeklaration, tinglyst den 17. juli 1952, tilkommer
Kirkeministeriet, og at fredningsnævnet alene skal fremkomme med
en udtalelse.

Der var enighed om, at der bruges grå betonsten til
og at den foreslåede lindeart, lilia platyphylla,
lind, ændres til lilia euchlora, KrimIind, eller lilia

belægning,
storbladet
Cordata.

Bodil Jacobsen henstillede, at den murvinge, som går nordpå fra
graverhusets nordgalv, undlades, således som Kgl. Bygningsinspek-
tør har ønsket, jfr. bilag 6, og at murvingen erstattes af en
bøgehæk. Da projektet er godkendt, kan hun ikke modsætte sig
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murvingen, såfremt projektet fastholdes.

I.P. Junggreen Have henstillede ligeledes, at murvinge undlades,
og at der i stedet plantes en hæk eller opsættes et plankeværk i
ufarvet trykimprægneret træ .

• Kirsten Lund Frandsen udtalte, at hun foretrækker en hæk eller
plankeværk i stedet for murvinge.

.. Repræsentanterne for menighedsrådet udtalte, at de vil forelægge
• sagen for det samlede menighedsråd.

Formanden og det amtsrådsvalgte medlem anbefaler det
forslag vedrørende beplantnings- og belægningsplan med
som foreslået af Junggreen Have. Det tiltrædes, at
ændres til hæk eller plankeværk, såfremt menighedsrådet
denne ændring.

fremsendte
ændringer

murvinge
godkender

J. Dahm Frederiksen Thomas Lauridsen

• Sagen udsat til forelæggelse for det af Haderslev Kommune valgte
medlem.

ti Mødet hævet.

J. Dahm Frederiksen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds ,den 11 OKt 1991

("
ohm Fred~
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Foranstående protokollat af 7. oktober 1991 tiltrædes.

Haderslev, den \to.\C>.C\\

Q.~

•tt Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

•
28 OKT. 1991

Udskrift sendt til:
Sønderjylland Amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-515-14/91
Haderslev Kommune, teknisk forvaltning.
Haderslev Stift, j.nr. 5131/1001-1.
Vilstrup Menighedsrgd v/Elise Calmar Bonnichsen, Kelstrupgave Bl,
6100 Haderslev.
Haderslev Domprovsti, v/domprovst Søren Lodberg Hvas, Haderslev.
Erling Hundevadt Arkitekt ApS, Kelstruphave 43, 6100 Haderslev.
Kgl. Bygningsinspektør Johan Richter, Mejlgade 7, 8100 Arhus C.
Kirkegårdskonsulent, I.P. Junggreen Have, Spramshuse, Barsmark, 6200 Aab€
Skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Medlemmerne: Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og

Finn Christiansen, Haderslev.
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