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Aar 1927 den 12. F=bl'u3.r ,.:l f S:;i ,.;de l..Jverfredningsn.Jvnct PU0
J..L'ul1dl~,g :..if U;;!l sL~riftlige V ~tarin6 .l:'øl";cnJe Kendelse i S'-'6en &n-
go-lenue F.ierneL::le af et A/S Jens lCjc.:ldse!ls IL';.L~ree~-(vipd.Ling til-
hørc:llue ,~~kla :J-38,dl t veQ !..~rsør :1Clvn•

.L:-.:n uf l!'rc:dni.l:~snuCV!let .f':c G -rø 1{.JJ.ltsl''...1:"Cs..r0d:3 den ll •
.nUf',ust lS26 i u.i.:mne Bug c<.f~:"-ote h.31Li-,138 er illu--,'1~2t ;,1' vver-

freunL1{;;8n .-::vnet af ../S Jens K;jeldsens }Ierreekvi~181·i.!1g 3'1lTI ~.jer af det
i ~enQe18en 'mhdndl~de ~eklacre~".:lt.

\Jverfredningsn.JVDc. t ...lar Jon 16. '.&t ,bel' 1':;26 besig tiget
Skiltet 19 dettes (;.llgivelser .,g maa he:c~dter m.ne, at .:)~dltet i2uce

er 'pstillet udellf 'r b8by,--...;c;t l.Jmr:;J;:;de, hv'rved lL JD.....8rkes , Jt A:1bi'i~1c2,el-
sessteddt lig~oer i:r:d-.;l1f,u· Klrsør Bys }.L~-'3.1··-;ri'.ke li.-ng,t fra tætt~re

be by gi:,ede Kvarterer, ved et ret sn,Bvert Havne bas sin ,)g pac. s;:.l ve

Havneterrainet, Pbd hvilket der, t~t vad ~~ilt3t, findes dels n '61e
"J.'r.2skure dals en.~el te p~rm::. ,:::nte By:snLl.-ser. Da Bestoffi.'TI.elsen i § 19

", i Lw .Nr. 245 af 8.~.l:a.i 1917 sClale ,es L:l\:e ~I::.n finJ.e ,1.nv~j,'1J.2;lse i
Jet f 'r21i~6ende ~ilfÆlde, vil Fred!lin6sn~vn:::ts Kend~~se vera at
nphæve.

T h i b e s t e m ffi.e s
Den J..f Fredningsn...:;vL~t f lI' Sorø AjntsJ:'u:.J~,s,~l·eds d..:n ll.

AUgust 19)6 afsagte Kendelse 'ph2ves.
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ttrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds •.

Aar 1926 den ll. August Fm. Kl. la indfandt Fredningsnæv-
net sig paa Korsør Havn for der og da at foretage: Sag angaaende
Fjernelse af Reklameskilte ved Indsejlingen til Korsør i Følge Begæ-
ring af Danmarks Naturfredningsforening.

Nævnet bestod af Formanden, Akademikasserer la Cour samt
Borgmester Grevsen, Korsør.

........................................
Der afsagdes derefter saalydende Kendelse:
Da øævnet skønner, at det af Aktieselskabet Jens Kjeldsen,

København, opstillede Reklameskilt paa Korsør Havns Grund ved Baade-
havnen virker forstyrrende paa Stedets landskabelige Skønhed, og da
der ikke foreligger nogen Lovhjemmel til at tillægge Firmaet nogen
Godtgørelse eller Erstatning i Anledning af Reklameskiltets ~ljernelse,

b e s t e m m e s
I Henhold til ~ 19 i Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 om Naturfred

ning vil det af Aktieselskabet Jens Kjeldsen, København paa Korsør
Havns Grund ved Baadehavnen opstillede Reklameskilt være at fjerne.

Kendelsen afsagdes Kl. 415•
Det bemærkedes, at Sagen vil være at udsætte, fordi Skilte-

fabrikant J. Andersen, som ijer af det ene af de paaklagede Skilte,
ikke har kunnet tilsiges til Mødet idag.

Mødet hævet.

v. Baller Grevsen
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