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UD,SKRIFT REG.NR. 42~.oO

al
Protokollen for ~redningsnævnet for Svendborg Amt.

Lar 1934, Torsdag den 3. Laj Kl. 11 Formiddag holdt Frednings-
nævnet Eøde paa Bregninge Kirkebakl;:e,I'aasinge, hvor der foretoges :

lifr.1/1934 Spørgsmaal om Foretagelse af Fredningsfor-
anstaltninger for at sikre Udsigten fra
Bregninge Kirkebakke.

~il 3tede var l'T:::;vnets r:edlem:Jeri'orI:1andenDommer O. '"i;aageJen-
sen, ~aaborg, Grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvio~ilde, og Læge Sø~aard
Andersen, ~roense.

Yor Dansk Naturfredningsforenin~s stedlige Afdeling, ~aasiage,
mødte Direktør ~e3ner, Troense.

for ~laasin3eTuristforening mødte B03handler Bøg3ild, Troense.
For raasinge Frugtsa18sforening mødte Foreningens Formand, 808-

neraadsformand Jens Andersen, Eskar pr. Troense. Sammen med ham mødte
Overretssagfører Blening, Svendborg.

Endvidere mødte Ejeren af natr. Nr. 5a Bregninge By og Sogn,
Gaardejer Peter Skindballe, og af Prioritetshaverne i samme Ejendom,
der alle var tilvarslede, mødte Formanden for 3xaarup og Omegns Drifts-
laaneforening, Gaardejer Hans Jensen Hansen, Bjergagergaard, Gkaarup.

~!'oTmandenbem~::rkede,at :;)irektørTegner, Troense, den 20. f .~~.
pr. Telefon havde henledet hans Opm~rksomhed paa, at der var Plar-er om
pca :S~endom:nenEatr. 1':1'. 5a at opføre et Frugtskur under saadanne 01:1-

stL'~ndigheder,at Udsigten fra BTegninZ8 Kirkebakke kunde forst~rrres.
}'o:CLlandenvar da meste Dag t8-3et til '12.8.singefor at orientere sig i
Su::,en,og da han ved Samtale med ::r:'rugtsalgsforeuingens:B'ormandhavde
konstateret, at Sagen ikke var saa langt fremme, at der i de første
14 Dage lmnde foretages noget prBJjudicerende Skrid t, fandt han ill:ke

/~nledning til at afsige nogen foreløbig Kendelse. / /



Der frenlagdes en Tinzbocsatt8st for I.:atr.:f\1r.5a samt

De mødte besigtioO'edeAastedet O'~ l!'oI'mandenfor Pru"'tsalO's-~ ~ o _

foreningen foreviste Købekontrakt samt regninger og Codel til
den paatænkte BY8ning.
............................................ . ....................

Efter at Nævnets I,~edlemmerhavde drø.ftet Sagen indbJTrdes,
enedes man om, at der var overvejende Betænkeligheder ved at be-
lægge de paagældende Lrealer med Fredningsservitut, og Nwvnet ett
sagde derefter saalydende

K e n d e l s e:

I Betragtning af, at der paa de paag~ldende Ar2aler altt-
.~:"':~~'~:'.':

rede er opført flere Bygninger, d.eri nogen r.:aadevirker forstJe·,·:}i','
'l:.;: '::~\~Jrende paa Helheds"oilledet og det saaledes er umuligt paa nuvC3ren'':';'.'1

de Tidspunkt at gennemføre en Ordning, der paa fuldt ud tilfreds-
stillende i.:aadekan sikre det oprindelige L8.ndskabsbillede , at
en Servitutbelægning af de paag~ldende Arealer skønnes at ville
medføre s~rdeles omfattende Udgifter, og at den paatænkte Byg-
ning ikke i væsentlig Grad vil forringe eller forstyrre Udsigten,
n~ar denne tages fra de højest beliggende P~U1kter paa Kirkebak~,
mener Nævnet, uanset Udsigtens landskabelige 3kønhed, ikke at ,J~'rf.~fj

{~:.:~S~~Jkunne paabyde s5.1~ligeForanstaltninger til Sil~ring af denne. .''';!~:~~;:J
If ~J

~'l.~~JO. ':faageJensen. Ahl efelc1t Laurvig-Lehn. r.IaxSøgaard Ande~
sen.

Undertegnede er gjort bekendt med Kendelsen og frafalder
dens Forkyndelse.

S.V.regner. Aage Bøggild. J. rlndersen. P. Skindballe
Hans Jensen Hansen.

Sagen sluttet og mødet hævet.
O. ':laageJensen.
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