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G te n p a r .

Mandagen den 16.december 1968 afsagdes i sagen nr. 316/1968
sålydende K e n d e l s e :

Ve~ akriveloe af 9.juli 1968 bar skov~i~er P. U. Le~chly,

Nr. Søby, som befulc1mæGti.~~etfor Jens Torben Lescilly 0[';7i':Je~~e
Manon Lese~ly, Cer ejer ejeneomoen matr. nr. l-aa SØ~Y8øc~rC ho-
ved.e;ård,lTr. Sø-:Jy soen, overfor frzQningonævnet rejat o'.!ørcsmålct
00 frJdnin6 af et er,etræ_s~åente i ~8t norcøstlige hjørne af watr.

l-aa.
Fr3~nincsn8vnet har beGigtiget for~01cen3 på Dtedet.

GanLarks naturfreGningsforaning var inCkelåt til mødet, oe~ e;av
ik~e Døde. Træet er skønnet at være over 200 år gaccelt ae må an-
Ges frc~ningsværcigt. Der har i navnet og hos ejerne af træet væ-

oelva
~Gt enic~ed om ik~e alene at frede/træet, Den også dets o~2ivel-
ser inden~or en radius af 15 ~, sålec3s at dette areal friholdes
for bebyggelse De nyplantninG_

Træet sttr ea 6 c fra s~ellet tilDatr. nr. l-a Gøbysø~ård

hoveGC~,J{'d, lTr. Søby sOGn, der ejes af Staten (GøiJysøeE-.rd une;doms-

Ved skrivelse af 20.o~cust 1968 ~ar justitsministeriet ced-

delt samtykke til, at træets omcivelser fredeG son ovenfor 00-

tu1 t.

InGen af ejerne eller ?~nthaverne i Datr. nr. l-aB SØbYS0-
Gård hovec.e,årc~, ]'Jr.:Jøby sogn, har fo:"lanct erstatning.

FrG(ninf~en vi l hereft'2r vær:; at e;enr..0rJføro.
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FOTOKOPI UDFÆRDIGET AF Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerteontor.t)

ODENSE BYRETS 3. AFD.
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Terrænolr?()!r ar /{1 ~ /<::.-.2

Søby,sØ9ord I?cveJ.v Jrd
-- I Vørre Sø6y s 090,

I1rslev KOmmtHle,
tJdel7se Clmt

FOTOKOPI ENS RIGTIGHED BEKRÆFTES.
DoMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AFDELING, den

22
_f) /'" [

~ /' l.--c_e~A_/
Edr~n

OKT. 1968

!./d/O'rd;9~t /onled/l//7rl 0/ lil79lyso/,rl9 at" dc-A-lorotlOI7 om
fr~dn/09 ol det I;c/100 /rl~d x o179Ivnc; e9t!træ somt 0/77-

rj/VeLserne /nde/l/or ~17 o61ood ol /3>77 /ro Irt:7~1

.",en & Kjeld,kav A. S

l'-1ål/orhold et} /: 2000
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