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, I

•
I

Reg.nr.: 485-01 b
2\ q l, 00

Kommune: Tommerup
Ejerlav: Broholmgården O 50 100 200m

I ! I l

Sogn: Brylle 1:4000

Matr. nr. I Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

• 1~ 13/9-1954 13/9-1954 Del af 1~. ,
lE 13/9-1954 13/9-1954 Hele lE

• ll! 13/9-1954 13/9-1954 Del af ll!. Tidl. 1~.

3~ 13/9-1954 13/9-1954 Del af 3~.

umatr.
areal 13/9-1954 13/9-1954 Umatr. kirkegård. Tidl. l~.



.'

:

Matro nr.,
- v / (1 ' ?, ()

t,. ~ ,.) ("._L1::1e",NR. O 2. IOJ( 000

Natur re n1ngsnævnet for Odensel § Broholmgården, Brylle sogn.
amtsrådskreds •

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Broholm kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede proprjetær
Svend Erik Broholm, Broholmgården,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matrø nr~l ~ Bro-

holmgården, Brylle sogn, skyldsat for hartkorn

10 tdr. 4 skpo l fdko lialb., følgende bestemmelser:

På den vedhæftede rids med skravering viste del af matr. nr. l ~

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindresQ Ej heller
, ,

må der foretage's ombygning, anbringes transformatorstationer)

telefon- og telegrafmaster og lignende~ der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder1 isbo~e~,_vogne til beboelse eller opceva-

ring af redskaber' e·ller lignende skønhedsfcrstyrrende gl3ns~ ~:r.~.c ,)

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



'"..
på nævnte ejendom med påtaleret for natu~fre~?ingsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Bry11e sogn 4t)
Matr~ nro l ~ Broholmgprden, Bry11e

t,

et landbrug.,
I;

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen~

Broholm , den maj 1954.

Svend E. Broholm.

Overensstem.'1lendemed det på mødet den 17. janæ.r 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående frednings~estemmelsert der bedes lyst

som byrde på ~~~z~ ovennævnte landbrugsejendom.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 13. september 1954.
J. Borch Jacobsen,

sekr.

Ting-Lyst i Odense herred, den 13. september 1954.

Afskriåtens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds ,den [O. februar 1955.



•

•

lVlatr a nr"

3 ~ Broholmgård, Brylle sogn. Naturfredn1ngsnævnet for
Odense wmtsrådskreds.

REG. NR. 02. \0) t ,,00 O

F r e d n i n g s b e s t e ro m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Broholm kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårde~erOhristian Jensen, BI'oholm,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matro nro 3 A

skyldsat for hartkorn

l tdr. l skp" o fdko o alb., følgende bestemmelser:

På den vedhæftede rids med skraverinG viste del af matr. nr. 3 ~

må der ikke bygges eller plantes, midlertidig~ eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstation8r~

telefon- og telegrafmaster og lignendes der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignend8 skønhedsforstyrrende gens-c81"1':'o"

Den or:~\ginalekortkall>:eopbevares i t inglysningsakten for
l e. sammesteds.- Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnot for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Brylle sogn

et landbrug"

Med hensyn til servitut8r og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Broholm , den maj 1954.

Ohr. Jensen. D111emose.

Overensste~~ende med det på mødet den 17. januar 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
o"lennævnte matr. nr.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 13. september 1954.
J. Boroh Jacobsen,

sekr.

Tinglyst 1 Odense ~erred den 13. september 1954.--
Atskr1ftens rigt1. ghed bekræftes.

i•••••Nat urt re dn'ngs nævnet tor
Odense amtsrådakreds, d.en fo. tebr: 1955.
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