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LYNGBY CIVILRETS

~~ akt. skab E. 387.

Ar 1964 den 18. juni blev tinglyst sålydende dokument):
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L. nr. 9246

Vedr. matr. nr 8 c Nærum-F.S. 5/1974.

'.

e
I

Ju 404C-12



I

I '

'. Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. I tingbogen,

art. nr., eJerlav, sogn.
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B e, Nærum by Stempel:
Vedbæk fjogn

Akt: Skab <.P nr • ./() ...,J.. ,
(udfyldes .f dommerkontoret" \
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Anmelder; I
LandsretssagfØrer I
H.Richard MØller, I
H.c. Andersens Boulevari
40, Kbhv. V. I
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Købers } ~egnsvej
. bopæl: Nærum

Kredltors

Udskrift af endeligt skØde af 21. juni 1964 på matr.nr. 8 c, Nærum by,
Vedbæk sogn. Deklarationen begæres lyst som servitutstiftende på ejen-
dommen.

Endeligt skØde.

Undertegnede F.~cvang Pigespejdertrop c/o major John Reinseth, Nærum-
vænge 82, Nærum. sælger, skØder og endelig overdrager herved til
Nærum spejdertl'op og ulveflok c/o ingeniØr C.O.Ludvigsen, Hegnsvej
Nærum, den os tilhØrende del af ejendommen matr.nr. 8 c, Nærum by,
Vedbæk sogn, p~ nedennævnte vilkår:
............ ' .
"På den del af matr.nr. 8 c, Nærum by, Vedbæk sogn', der ligger vest
for den med rrJt angivne linie på vedhæftede kort, må bebyggelse ikke
finde sted.
Arealet skal stedse henligge som naturgrund, og ekstraordinær vedlige-
holdelse eller renholdelse for ukrudt skal ikke kunne kræves af de
påtaleberettiGede.
På den angivne del af ejendommen må ikke afbrændes bål af større
omfang end kOG~bål eller finde anden benyttelse sted end normal trops-
virksomhed. Dc~ må med samtykke fra mindst 2 af de påtaleberettigede
naboejendomme ~fholdes mØder eller andre arrangementer med over 50
personer.
Adgang til eje~~dommen har alene ejeren, for tiden Nærum spejdertrop
oe;ulveflok, ir.edgæster. Dog har de påtaleberettigede for tilsyn
adgang til det vest for den rØde linie angivne areal.
Eventuelle bYf~inger på ejendommen skal i henseende til udseende og
placering god;,i:~:1desaf såvel Fredningsnævnet for KØbenhavns Amtsråds-
kreds som søllerØd Kommunalbestyrelse.
PåtaleberetU.;;:.;jcer de til enhver tid værende ejere af
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matr.nr. 8 h, Nærum by, Vedbæk sogn,
matr.nr. 8 i, Nærum by, Vedbæk sogn,
matr.nr. 8 k, Nærum by, Vedbæk sogn og
matr.nr.' 8 l, Nærum by, Vedbæk sogn
samt søllerØd Kommunalbestyrelse og Fredningsnævnet for KØben-
havns Amtsrådskreds.
SØllerØd Kommunalbestyrelse og Fredningsnævnet for KØbenhavns
Amtsrådskreds skal være berettigede til på samtlige påtaleberet-
tieedes vegne og efter hØring af ejerne af ovennævnte ejendomme
at dispensere fra deklarationens bestemmelser" .

........ .............. ..

Som sælger:

Nærum, den 21. juni 1964
Som køber:

J.Reinseth c.O.Ludvigsen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rig-
tighed og underskrjvernes myndighed, forsåvidt angår køber:

A.Nielsen
ingeniØr
Hegnsvej 76, Nærum

E.MunchAndersen
prokurist
Hegnsvej 50, Nærum

forsåvidt angår sælger:
Chr.S.Nielsen Vagn Sonne

civilingeniØr
Fyrrevejen 16, Nærum
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repræsentant
Nærumvænge 21
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