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lyst d.20.Januar 1941.
Ved Vejen fra A.8ls{Sao.rde til ,\.pperllp findes paa gjendommen

Mutr.Nr.4Q Aoperup i Jkellet mod Vejen et stort Bøgetræ med høj

og bred Krone. Det staur ved en GøjninG uf Vejen OG er meGet frem-

tr~dende, saaledes :lt det vilde G,wnes, hvis Jet blev fjernet. Pal'!

Grunden ud mod Vejen er Have, Huset IL~'~er tilbf1getrul~ket. Ejen-

dommen tilhører Fabrikant Xnud Jessen.

Ejeren havde ~jort Begyndelse tll at faJde Træet, da Bentyrel-

sen for Hellebæk Grund- o!.l:fJuuejcr'foreniw; rettede Opfordring til

N1;vnet om ut fr'.ode Jet, hvorefter ll.evnet har for1.andlet meJ Ejeren

og med hans V<~rge AfdelinL';:Jchef Rob. ~10rten:Je '1, Krrybenh::wn, om

Ga~en.
N':evnet finder', at BevDr\~l~G :lf det l3 '1Uk~c(='rræ har Intl;resse

for dem, der bor ved og f'rrdcs paa Vejen, men da denne Interesse

væsentlig er lokal, har den søet Erstutnlnrpbe10bet fr8~ckQffet uden

Ud{Sift for Stat Oi; Amt, 0:3 h:'r orn::H,et Til"u:n fr'} Grunde.ierfor-

eningen o~ fra Tikøb 30,=n8r'.",<Jdom, ut de h,'er vil bet'lle !L1lvdelen

uf det Beløb, Gom Nævnet 'ln~H;r for p'J.~3Gen-]8!~r~'tatninr; til 8jeren,

250 Kr. N'Dvnet p';o.::.rud fro, ~,t Grunde j(=rforeflin(~en vil lade en

kyndig r.1'3ndreparere rr'Det, der hvo!' det er beG]-::':ldi~et vetl Brug

af S~lV og (lkoe, d(;1det o "uJde L:'lJes. ;';jcren '~ua derfor ,~ive den

'ler uk:Jl foret:J{-.:e !tepar:Jtionen, Adf:~n['; ti.l Trret. - S'.cu'tle 'rrmet

gaa ud tilhører det Jrundejerforeniw'en o,~ rW.la f jernes eT denne.

Det be:otemrnes derfor, ::.;t let otor'8 B0i~etræ, ,ler staar i 31,ellet

mellem Matr. Nr. 4Q Anperup or: Apperupv'3 j sk81 y-',re fredet, SaBlt:'des

:it det ikke maC!f':~lrle8 eller be':Jl~\':re8 el18r' pCll, anden Waade be-

skadi(;es, J li3esom der il{ke pUH. cll er ved (:et :n:la anbringes Plakliter

eller andre Indretnj nger, der efter N'wne t G S'{0n vj 1'ker ':Jk'':'llmende,

og som Jet derfor kan forlanl~e bortt::lgne. Der rnaa ikke Sd" langt

som Træets Grene r"Jkker npf,ryrec no :"et Hus ell,~r J~{ur uden N~vnets

3amtykke.
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Der tilkommer Grund- og Husejerforeninrren Po.ataleret med
ej Hensyn til disse BenternmelFier.

A. P. Lursen
L. l{[-lrboe C. Pou I.Gen
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