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REG. NR. 7.78\5.00. \
REERSTRUP SPEJDERHYTTE
TINKERUP HYTTE

217 HELSINGØR 1514 I Sø

INDHOLDSFORTEGNELSE

(
\

- Deklaration af 20/11 1963 (privat), lyst 23/12 1963, om
bevaring af bevoksning og tilladelse til lejrhytte for
FDF. Fmtl. vilkår for disp. fra skovbyggelinie og/eller
§ 22.

- Afgørelse af 18/5 1992 (nævn - 2/92) om mindre ændring af
deklarationen.•

"

MATRI K E L FORTEG N E L S E

•
,

(ajour pr. 18/5 19 92)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

• 2d Reerstrup By, Tikøb

-
Gældende matrikulært kortbilag: december 1963

Se også REG. NR.:
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Matr.nr.- 2 d af Reerstrup by, TikØb sogn. "..

Anmelder: Bent VJellejus
landsretssagfØrer
NØrrevoldgade 29,

KØbenhavn K.-

Undertegnede Frivilligt Drengeforbund (F.D.F.) i HØrsholm
pålægger herved den os tilhØrende ejendom, matr.nr. 2 d af Reerstrup
by, TikØb sogn, nedennævnte deklaration:

l.

Den på ejendommen værende bevoksning skal stedse bibeholdes
som skov og krat i det væsentlige i det nuværende omfang, således som
vist på det nærværende deklaration vedhæftede kort. Efter anvisning af

tt tilsynet, jfr- punkt 5, skal der foretages tilplantninger til sikring af,
at arealets karakter bevares.

Der ma ikke på arealet foretages hugst, udover hvad der er nØc-
vendigt til bevaring af bevoksningen samt til rydning til en lejrplads
og opfØrelse af en lejrhytte.

Det til ejendommen hØrende landbrugsareal skal fremdeles dri-
ves landbrugsmæssigt eller henligge græsbevokset.

2.

Ejendommen må ingensinde yderligere udstykkes eller bebygges,
\ bortset fra den nedenfor nævnte lejrhytte.



3 •

på ejendommen må opfØres en lejrhytte til brug for F.D.F. i

HØrsholm; lejrhytten må kun anvendes af F.D.F. eller lignende organi-( ..
sationer.

Forinden byggeriet påbegyndes skal bygningstegning og situa-

tionsplan med angivelse af bebyggelsens beliggenhed forelægges fred-

ningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds til godken-

delse, og fredningsnævnets krav, herunder vedrØrende bygningens ydre

og tagdækning, skal nøje efterkommes.

i.J. •

(
I tilfælde af ejendommens salg eller overdragelse til andre

end de i punkt 3 nævnte organisationer skal bygningen nedrives og be-

voksningen retableres.

5.

Påtaaeberettiget med hensyn til punkt l er den tilsynsfØ-

tt rende med de private skove i Frederiksborg amt.

Påtaleberettiget forsåvidt angår deklarationens Øvrige be-
(

stemmelser er fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fred-

ningskreds.

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende hæftelser, byrder

og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

HØrsholm, den ~O. II/. 1963.
·-tre~z
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!"atu rfrecnint:snxYnct

Frrdrnk-borg amt' n()fdlt~e fredning'kreds

~ Dnmmer' nntorrt
Folth3HHj l, 2'1iO Ho~holm

ir/don (O~.'86 IS SO

HmhC/.." ti", l8. ma j 19 92

FS. 2/92

""

Vedr. matr. nr. 2 d Reerstrup by, Tikøb.

Ved skrivelse af 10. februar 1992 har Landsforbundet Frivilligt
Drenge - Pige-forbund for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt
om nævnets tilladelse til, at deklaration lyst den 23. december
1963 på ejendommen ændres, således at spejderhytten fremover kan,
anvendes af FDF/FPF og lignende organisationer samt af lejrskoler,
fritidshjem og børnehaver.

Som påtaleberettiget meddeler nævnet herved tilladelse som ansøgt,
således at deklaration lyst 23. december 1963 på ovennævnte ejen-
dom § 3 l. afsnit fremtidig er sålydende: "på ejendommen må opføres
en lejrhytte til brug for FDF/FPF og lignende organisationer samt
af lejrskoler, fritidshjem og børnehaver".

Deklarationsændringen kan tinglyses ved FDF/FDP's foranstaltning.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, ankes tilOverfredningsnævnet af den, der har begæret fred-
ningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen,
Skov- og naturstyrelsen, skovdistrikter samt anelkendte foreninger
og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før

ankefristens udløb, jfr. n~l~~:~:ovens § 58.

P. H. Raaschou
nævnets formand

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

lGule -cao I
b~
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