
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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REG. NR. 9

'~"'rhandlingsprotokollen for l!'redningsmwnet for Prederiksborg Amtsraadskreds

af

Aar 1917 den 19. December Kl. lY2 wødLe Haturfredninssnavnet

for l!'rederiksborg AlJlt pua Haadhuset i Hillerød, hvor der foretoees

forLsat bthandling angaaende Jag om forskelli6e l!'redninger i Lleluy

Jogn, begyndt den 24. August d.A., sidst foretaget Jen 29. sepLember

d.A.

.Prednin:..:;en paa By] 1in~e-

bjerg •

.f!'orJoandenLJeIlH.crkede,at han siden sidste LJødes Afhol(le1se

har søgt at mwgle lllellem !.1elby ...IOgllS 'L'urist- og NaturfredninGsfore-

ning som Hekvirent 06 Grosserer .villiam Bendix, København, som l~jer

af Hatr. Hr. 4d af '.rollerup By, r"clby ..3ogn (Ilyllint.;ebjerg), og at der

nu var opnaaet Overenskomst gaaende ud paa, at Grosserer 6enciix har

udstedt tvende saalydende Deklarationer.

D E K L A R A ~ ION.
Underskrevne Grosserer 'iiilliam Bendix, der ifølge 81cøde ti113-

lE.;st den 9. Juli 1913 er Bjer af 1,latr. Nl'. 4d uf l'o11erup By, L.!elby

:30[;n, .b'redel'iksborc A!Jlt, erkla.rer herved, at den i Jkodet nt.;vnLe G

.Alen brede Passage langs nævnte Ejendoms vestlige ..rrumse, der ifølge

~kødet skulde henligge til Vej ned til JtranJen, saaledes at der til-

kom Bjeren af katr. ~r. 4a srunt ~jeren af lab, begge af 'L'ollerup,

uden Vederlag Eet for ,lem og hvem de dertil lllaatte give 'I'illadelse

til at fwrdes ad sanlIne ned til Jtranden - frewtidi[; uden Vederlag

81;:al staa aallen for alle og enhver. 0et bema:rkes, at den nævnte Pas-

sage findes udenfor det af mig anbragte lIegn.

Ovenstaaende Deklaration vil V i.... r e at t inc;h ..se som servi tut-

stiftende paa Ejendommen l.atr. i'lr. 4d 'l'ollerup By, ["elby Sogn.

København, den 4. December 1917.

I,HlliUln Bendix
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Underskrevne Grosserer "Villiam .l3enclix o~~Hustru Ji.[;nete Bendix,

født Zøylner, erklærer herveu, at vi, saaL.lJniJe nogen af os maatte eje

Ejendommen matr. Nr. 4cl af 'l'ollerup DY, Melby 30gn - .L'or at bidrage

vort til, at Udsigten fra den i Skødet, tin81~st den 9. Juli 1913, n~vn-

te 6 Alen brede Passage i vor Ejertid Lan bevares - ik1;:e vil bebygge

eller yderligere beplante følgende 1)el af nciJvnte Bjen<.iom: 1:t Areal,

gaar ca. 50 Alen i Dybden, regnet fra Klintens Yderkant, o; GaaT 150

C)
egn (1 østliJ KatninJ). ;1.

li
~\orsaavidt nogen af os, lJledens hC:.ln(hun) er .Djer af nogen D~ ·Ji ;U!:1II, I

af det Areal, jeg \Villiam llendix for :riden ejer i Lelby '':>Oi3n,su;rs1\:ilt;~ '::!
:[1" "!

skulde ønske at sælge ovenn."vnLe Ejendom fl"atr. IJr. 4d af 'J,'ollerup By)
,,'
~ 1"

eller Dele af samme, er1~1(zrer vi, at han (hun) vil forespørge l.!.:lby 'ti
Jogns 'l'urist- og Naturfredningsforenin3, om Jenne .i!'orening vil købe f
Nr. 4d (ellert.:de ovennwvnte uele af samllle), 1'orinden han (hun) so.:lgell

II
'I

,II
,I'

til frediemand. l,,

i L~ngde, regnet fra det nuv~rende

København, den 4. December 1917.

, ,
,

Hfi:;rvltrende ;~rkllJ,;ring ll1aa i1cke tinglf<.ses.
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