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Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds.

Aar 1936 den 6. November holdt Fredningsn~vnet, bestaaende
af Dommer :i:'l'ibertm.fl. Høde i 1!'jellebroJkole i Kværkeby Jogn til
Behandling åf <len tidliGere nemlig den 11. I\~aj1936 behandlede Sag
angaaende Frednins af et ~getræ i Kvarkeby By.

:C~orinden1'.lødethavde Nævnets ~'Jedlemmerpaany iagttaget Ege-
træet, hvorved det viste sig, at Joenevejen nu var blevet forlagt,
saaledes at Træet ikke lwneere staar i Vejkanten, men midt paa en fri
~lads, der dannes af Vejen paa den ene Side af Træet og en Parkerings-
plads paa den anden Jide.

For Kværkeby Soeneraads Vegne mødte Formanden Ernst Nielsen,
der oplyste, at Ejendomsretten til 'rræet tidligere kunde anses for
tvivlsom, men at 80gnekommunen nu som Forholdene havde udviklet sig
maatte anse sig for Ejer.

Endvidere mødte Guardejer Axel Jensen af Baunehøjeaard, de~
for et stort Antal l3eboere havde rejst 3agen om .I!'redning.

Paa So~neraadets Vegne inugik derefter Josneraadsformanden den
Overenskomst med li'rednintjsna;vnet , at E~etr!Let dels paa Grund af Trll:ets
landskabeliGe Jkonhed, dels fordi Trwet efter Udsagn af gamle Folk
i Byen i fordums .Lid har været Jamlincssted for Byens Beboere navnlig
til Bystwvne, wlderkastes FredninG ef Ler Loven af 8. Maj 1917, uden at
der fra Sogneraadets Jide ~orlanges noget Vederlag.

Bom }'ølc;eaf I!'rednin[;enlIlaaOpslag paa 'l'rc.;etikke finde ;jted.
SOGnerc::..udsformandenlovede at ville sørge for, at Beboerne er-

holdt Kundskab om Fredninsen derved, at der herom blev optaGet en Be-
markning mellem de andre 30gneraadsmeddelelser, som udgik fra 30gne-
raadet efter afholdt lliode.

Det overdro,ses til T:ledlemaf Fredningsn'iJvnet N.A.Larsen at
føre Tilsyn med Overholdelsen af Frednin~en, saaledes at hvis der
f.Eks. blev Jporeswaal om NodvendigheJen af at studse en eller flere
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Grene, blev gjort Indberetnin~ herom til N~vnet.
Sa~ledes veJtaget.
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