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År 1960 den 24. maj kl. 15 holdt,fredningsnævnet mede på
Domhuset, Bowltzvej, bvor da tor&toges
7.S. lo/59: Angående uds1gtstredning at arealerne

øst tor Strandvejen .ellem Strandmølle-
lens udløb og 5kodsbors Bakke.

Nævnets medlemmer var mødt ~å1,de8:
Formanden, dommer JutZ'A, borgmester Erik 01gaard 08 baneingeniør
O. Godskes.n.

For S,lltffØ ~ommuAe møder ,faelipsøingeni,r Thgml'A&
Nævnet har bosigtiget forholdene på stedet og torbandlet med

et flertal ar lodse3erne.
Der er 1 nævnet enighed om. at faotsætte 80 cm som den ønske-

lige makøimumshøjde for beplantning 1 forhold til gangsti bagkant •
Samme højdemål gælder kunstige hegn.
Nævnet er dog sindet at meddele dispensation, hvor forholdene

måtte tale hertor.
Beslutningen gælder ikke enkeltstA8ode,ældre,tcæKx værdifulde

træer over denne h0~de. Dog har nævnet ret til at forlange fornøden
beskæring, hvor sådanne træer helt dækker udsigten.

r- .... tr'" ......... ~ - .. .,~--..~,~tt~rallerede fremkommet andragende fra ejeren at matr. nr.
3 ~ og 3 AI at Aggershvile, dl~ektør Trock-Jansen, tillader nævnet

, '.indtil videre, at beplantningen p~ disse matr. nr.e - under hensyn
til aenne beplantnlng~ s~lige karak~er og fordi herved skjules en

,uakin'beb1ggeløe - bevares i nuværend~'bø~de indtil 1.20-1,40 ., sA-
• ..,' f .... ~ I

ledes at bee~æring skal finde eted, h~o~ dette højdemAl tremtidigt
MI ,_~

,overskrides;).:.~~--- .læv.oets beslutning ~il v.ære a~.meddele bver enkelt lodsejer.
Nævnets beslutning vil ~re at efterkomme inden den 1. Januar

1961.
Jantzen. Erik 01gaard O. Godskesen.--

, Sm0'·2 F. Bo .71\"

\

Udskrlttens rigtighed bekrættes. 2 2 Jf~,tJ992
- I' . r (I ~h 1-(" ........ts,"rls!r.scl-~r80nir:':3nw~nc' ,or l 81Jetl a"!I'l a,llL Ill.el ,I \ ; •
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