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• A.sr l J ~8 ::ten l~. Juni afs:,::.t e ,Vcl'fTeCtnin:.::;:on ,vY'.et ~.12

fr9dnL'::u311 _vl1et sf :Z_':;l <:e 'T',l:le"ar ~n8in S'1,'11~jer gf den i r-:eild.el-

zer. ~-Lv:-::.te 3 ,'c.:,ni.G<3,)'"a ;1viJ'æil i2n '::.'r.'1dL3de 1,Ter8n:J.2 'led 2 Vir:d-

ns de~1'ces I Æc:i v31se:c.
.;)8 ,ve:rfred.nin':;Si'l.3vnet P10r f r,r.1le nc , Gt Ver?"ldaen ned de

prf"ljektersde Vin:ls:c;Y'.:ne, hvis 0verste X2nt efter d~t '"l:;JI'Tste i1cxe

vil haa "~) lyer JYGnii1::;ens 1':-,::r,S:~::::;6' il:::e vil hindre der- frie Ud-

sigt fra Gilbj8r~8tien ud1ver J.ild.et '1g ~il12lejG By )g ~2vn

væ88ntll~ ~ere 2nd. U~sieten i F1rvajen er ~inlret ved Bj~nin6ens
:21: s te 5.ev...;re1 s e, vil Jen af "?redning'3n.~vnet afs s.~te f:enJe Ise
VCBre at ,'phc-;,ve.

I'l1i beste:n"'1es;
:'=:en 8f F['-.;dnin;sn'Jvnet :len S.~\; 'vernJ:;J.~ IS? 2f5~-;te

Ken~;.c;ls8 Ll~e~1')I:::eilde F 'rbl1.d iJl)d ;~llbl'ir~b~lse 'Jf t"l 7L'l:1s~:>~r:D.epoa
rjen S:ceL:;.:;e V:JI':'e'TI8r Klein i.,lLløren-::'e StY"L~dnytt8, ):?h~2V9S.
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\4Jorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds

Aar 1927 den 8. November Fm. Kl. 9,35 afholdtes paa Hillerød
Raadhus Møde af Nævnet til Behandling af Sag ~r. 4/1927 angaaende Op-
førelse af en veranda ved Læge V. Kleins Strandhytte ved Gilleleje.

..........................
I Sagen afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

Da Anbringelsen af de projekterede Vindskærme (Sidestykker)
vil borttage en Del af Udsigten over Skrænterne ind imod Gilleleje
By, og da Gilbjergstien paa Grund af den storslaaede Udsigt, som derfra
haves over Havet og imod Gilleleje, er et yndet Udflugtssted for Ste-
dets Befolkning og de mange Tilrejsende, findes Almenheden at have
Krav paa, at Udsigten bevares ubeskaaret. Som Følge heraf og i Med-
før af Naturfredningslovens § 5,

b e s t e ID ID e s ~

Det projekterede Byggeforetagende kan ikke tillades.
Overretssagfører Angelo frafaldt KendeIsens }'orkyndelse.
Mødet hævet.

Carl Zahlmann Oskar SvendsenJ.J.Bjellekjær
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