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'-~orhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Hjørring Amtsraadskreds
, -'

Aar 1920 den 10. r,iartsIhn. Klo 9~/2 afholdt JIj",vnetL'Iødei
Retssalen paa Tin3- og Arresthuset i S~by.

Forwanden var mød t og bemo.rkede, at Ve jassis tent, .I!'otogl'af
Badskjær 1\'Iedlemfor Sl.:;:byKommune, havJe lJedJelt ham, at han p&a Grund
af uops~ttelige Embedsforretnineer var forhindret i at give Uode i
Dag i Nævne t. .Formanden fremlagde en ,)jerivelse af 9. r!arts 1920 fra
S!i:by'ruristi'orening, hvori henledes Opmu..,rksoml1edenpaa, at fhv. BCiger
Sørensen agter at opføre en Bygning paa den ham tilhørende Grund ved
Sæby Aas Nordside.

BOBtrykker Andreasen fastholdt 3in tidligere Paastand. - For-
manden optog derefter Sagen til Kendelse og afsasde strax saalydende

foreløbige Kendelse:
Da }'orluandenikke skønner, at Jet paa Jet foreliggende Grunii-

lag er tils tro.kkelig Hjem/lleltil i Henhold til Eaturfredningslovens
§ II at'paabyde, at det [3a.germesterSørensen tilhørende Grundstykke
skal fredes, saaledes SOl,1 af S~by furistforening henstillet, og da
han som Følge heraf heller ikke skønner ~t have nogen Hjemmel til fore-
løbig at forbyde nagerwester Sørensen at fremme Bysceforetagendet,
saa meget mere som dette sidste vil v~re bet~nkeligt af Hensyn til
eventuelle Erstatningskrav for ~orsinkelse,

eragtes:
Den af Su,by Turistforening henstillede Fredning af det ommeId.

te Grundstykke kan foreløbig ilcke ivo.rkswttes.
De mødte paahorte Kendeisens Afsigelse, hvorefter det blev

tilkendegivet, at SaGens endelige RehandlinJ i det 3dmlede Frednings-
nævn vil blive foretaset i Retssalen paa Ting- og Arresthuset Fredag
den 19. ds. Bm. Kl. 2Y2.

Saaledes passeret.

Otto C. Knudsen

Vend.



ÅBr 1920 den 19. I.iartsEJ,). Klo 2Y2 ho1Jt .c'redningsnwvnet
Møde paa Dommerkontoret i d~by.

Formanden var mødt og fremlagde Skrivelser af 12. barts fra
Sæby Turistforening til luldm~gti; Freuerik~eD og til Frednin~SD_vnet.

Skrivelserne ere sac.lydenrle:

Formanden 1e&~rkede, at ddr i Anledninn ~f det fremlo1t
var bleven konfereret med de øvrige L0dleQ~er, oS at 3aCen
var bleven hævet.

Saaledes passeret.

O.C.Knudsen
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