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Navn: KØlstrup kirke Reg.nr.: 4-39-04-
2. :, 2 \ .Od

~rli/7.ge A/or

I

Kommune: Kerteminde
Ejerlav: Kølstrup by O 50 100 200 m

I ! I !

Sogn: Kølstrup 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

'I 1~ 29/10-1956 1/11-1956 Del af 1~.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m. ffi ••e

~ ~.31/8-1956 1/9-1956 Hele

liQ 31/8-1956 26/9-1956 Hele 12b.

13.Q 31/8-1956 26/9-1956 Hele 13.Q.

14-.Q 31/8-1956 26/9-1956 Hele 14-.Q.

l~ 31/8-1956 26/9-1956 Hele 1~.

142 31/8-1956 26/9-1956 Hele 142.
e
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REG. NR . .l J.1./

Matr. nr.
1 1.. ltØl::ttrup
by Oe; l'.lO,~rh

J. L,l .1l~(jrdl1l )..,n~::'~\h-~':..'

A."'1melder: fe:
OdE;JD.EJ AJLUl ,.adL!.::.! .. ~"..

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

Undertegnede menighedsråd for ~Ø1Btrup
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse, at der pålægges ejendommen matr. nr.

skyldsat for hartkorn 3 tdr.o... l:.ot,;n.

1a. KØlstrup by

2 skp. lfdk.
l alb., følgende frednin~sbestemmelser:
p~ den p:!~vedh""ftc:de r1da IJu;.d IVId brlSlllrne a:tgl"1DJ1~it14edol af

e j (".nd.- 'D'IOOft

el

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedse-
varende, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer:
telefon- og telegrafmaster og lignende, der må ej heller opstil-
les skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboels~ eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Så længe det til præsteembedet hørende nævnte jordtillig-
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke--
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds-
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse



om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørenue have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger I så længe di.sse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndi~heder.

Det: fi'oeede Oll.l'&c'l!3 fkQ.Q.s iIlrl.:l;.Q.Q'l:I""+" ,nJL..llsclhmf'h::ll-1<:>._k-",--n.t.
XXXX.XXXXXJtX x;, V. ;:. X:X1 .l: ;{:r:'{'iocY..:.'txx·"·~'~·~~""",~~~~"'X1\.~

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.
nr. 2 ll.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovennævnte frednings-

bestemmelser tingl:yses på. ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges .•
tillige for menighedsrådet.

~~xm!it.~

~;~}~''':

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
mens blad 1 tingbogen.

Køløtrup , den )O.april 1955.
t~lUer løater, ~ognep~e'

t. m.

Overensstemmende med vedtagelse på mødæ den 29.ma~ 19'1 og
16.8ept~mber 19'3

~modtagor og godkender naturfrednjngsr..æVl:L8tf"J:' (\Clr.,1'.SA '31:.v .• -

rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr. lA'

Nnturfrcdningsnæynet for Odense amtsrådskredsi

den 29.oltob.r 1956.

JUng1Ie .. ".

Det tl1t~des. at nmrr~nd. rre4D1nge4.k1ara'loa '10&11&••
tuteUtterade pi matr. nr. 1 At K"l&trup bN og BOp.

Xlrlcem1nlatedet, del'l 19.septOfnbel' 1956.
v. 1.\. V.
i. B.

u. u. Pedel',HI1l.

110m •• 1'.1-

1'ln~lyot 1 Kerteminde kØb-stad m. v. den 1.novem-
bel' 1956.



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . ..tJ.tl
Atskritt. I

Naturfredningsnævnet
Anmelder: fe r

Odwwa Amtsraadskrec.ls
Metro nro 2 Ib
Kølstrup by og sogn.

F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

Som led 1 fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Køletrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede hu~mand Slgurd Søren-
sen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, metro nr. 2 ~

Kølstrup by og BOgn, skyldsat tor hartkorn

o tdr.O skp. Ofdk. 2_ alb., følgende bestemmelser:
PA.e3endo_

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, såle~es at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

• der forotages ombygning, anbringes transformatorstat ioner, telefon,-

og telegrafmaster og lignende; der m! ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, iuboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber elJer lign~nde skønhedsforstyrrende geustande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for mø'r. nr.
2 Il.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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om nyplacering af bygninger, omby'gninger og tilbygninger på den•
til præsteembedet hørende have med g~rdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger I så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Be 1: fpe€lede oll.l'åd!J f±ftQ.Q.s· i nn·t.Q.D·rlat-,. ,nl' ....n,l;l/lhmf't: t:>rl':Lk,,"-...~to •
xxY.:x..XXY.XXx.x;.: ""~ :;. leX; l:x:<:-I'i"y.r..~r;;;·"'~1Ol'l."~;,r;~·J\."" ...."'J(X7~~~

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.
nr. 2 ll..

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovennævnte frednings-

bestemmelser tinglyses på. ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges .•
tillige for menighedsrådet.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

Køl~t1'Up , den ,o.april 1955.

f~lgGr løster, ~ognepres'
t. ro.

Overensstemmende med vedtagelse på mødtl'den 29.m3 19'1 °816.september 1953
~ modtager og godkender na~urfrednjngsr.ævnE;d;f ....r (\(l',l'.Sf-l '3l:.v'_·,
rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr. l a.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskredsg

den 29.olltob... 1956.

JUngbeI'S. IBI.
Det Ultl'liLtdea, at Dltl't'lIl'ende'redn1nge4elc1aratloa tin&1Ya •• 80Il •• 1'Y1-
tutsUttende pI. matr. nr. l A. Kø1atrup by og BOp.

JU.l'komin1atedet, den 19. s$ptOOlber 1955.

1'1n~Jlyut 1 Kerteminde kØb-stad m. v. den l.novem-
ber 1956.



•
REG. NR . .2 J.tl

Atatrttt. N<1t11rfredningsnævnet
Anmelder: for

Odense Amtsraadskreds
Matr. nr.

12 .m.tI. '~lw'rup
by 08 OO.\ilD.

F R E D N I N G S B E S T E W. M E L S E R

Som led 1 fredn1ngsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

uds1gtshindrende foranstaltninger er undertegnede trøteD løreD Watt.
1&"U.or
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. la k. 1) ~

skyldsat for hartkorn

1el' O tdr. Oskp. lfdk. olalb., følgende bestemmelser:

~i e:J endoDEJeI18

.1
l

må der ikke by"gges eller plantes, midlert idigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten t11 og fra kirken hindres • Ej heller må

der forotages ombYGnjng, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignbade skønhedsforstyrrende ge..lstande.

Den originale kort kalke opbevares i tinglysningsakten for "'r. nr.
a 11..

Ovennævnte bostemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for uaturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds 'og ror menighedsrådet for l.,lll1'NP -aD.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen •

• 1

l ~lGtrup' den 29.aprl1 1955.
lanD ..,ller.

Overensstemmende med det på mød~ den 2915 1951~ 1~9 19"
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
ovenn,lI'1ut.

som byrde påtmatr. nr. e.

• Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 31.auuuot 1956.
811l:lbeI'S.

/DI.
TiD$l,., 1 &e..'elJ1Dt'le IClJbeta4Itl. V. den il!6 ••• pteftltal' 19'6 •

•••••••••

4en a-I' 1'~1.
~ ~ 6 FEB. 1~57 /'o;~;r-;,.
/t;~~
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