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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Frednin5snævnet for
Maribo Amtsr~adskreds.

Aar 1941 den 3.Maj Kl.15 holdt Nævnet, bestaaende af Sogne-
raadsformand A.Jørgensen, Holeby, Gaardejer Bernhard Petersen,
Majbølle og Formanden Dommer Delbanco, Nykøbing F., Møde i Maj-
bølle, hvor da foretoges:

Sag angaaende Forbud mod Opførelse af
en Transformatorstation i Nærheden af
Majbølle Kirke.

Der fremlagdes:

Nu mødte Suppleanten Lærer K.Engell, Majbølle.
2 af Medlemmerne mener ikke, at det paatænkte Byggefore-

tagende vil gribe forstyrrende ind i den bestaaende Tilstand,
saaledes at der er Anledning til at forbyde det. De anfører ogsaa
at det vil være forbundet med stor, Vanskelighed for Værket at
finde anden dertil egnet Byggeplads.

Det tredie Medlem mener derimod, at Opførelse af den paa-
gældende Station nær op til Kirkegaardsdiget og i umiddelbar
Nærhed af selve Kirken vil virke disharmonisk, aaaledes at
Byggeforetagendet bør forhindres. '

Flertallets Standpunkt vil være at lægge til Grund for
Paakendelsen.

Der afsagdes derefter saalydende
K e n d e l s e:

Den af Majbølle Menighedsraad fremsatte Protest mod Op-
førelse af den paagældende Koblingsstation kan ikke tages til
Følge.

Delbanco Adolf Jørgensen , K.Engell •
Sagen sluttet.

Mødet hævet.
Delbanco

. . . . . . . . . .



DEKLARATIONER>



,

l

l

r'e

Majbølle Kirke REG. NR. ~ 135

7C?o

,

5fJ '90
1:4000

Kommune: SakskØbing 387
Ejerlav Maj bø Ile
Sogn MajbØlle

,

""~ " p

f"< ;;-=-.:---.:.=----=----=.:------""~-~
\ // . I. ,

Dekl./Kendelse

20/08-1951
20/08-1951
11/09-1951
20/08-1951

Tin lyst
t

9 c,..~-,p-

~~~_.: ..:-.:.;-_-.=-..:-:- .... '~ o o-e:,°;

Boe.rmi/tA*"jIl 10
39 a

39 b

'O' ,_ ,1
, j ø

18/10-1952
18/10-1952

3/11-1952
30/12-1952 •

F. P. U. j. nr. : l 9 - O5 - 19 7 7 Reg. nr.: 387-2



. REGi NR. /9/9
lov 14O/19" I ". ?q o

AIUle14eJ' I

NATURFREDNINGSNÆVN ET
Fred.,ingstilbud FOR. MARIBO AMTRAAD5KRi:D.:i

8ieape1. 0' seb1J'tri i b.~.
1984
18 Ol! 19'2.

Undertegnede pJ."'tD.er J'l'e4ønk aa ........ ~tU.e.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9 a
af lIa.jbøUe by Oa.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

AJ'ealet el" bel1gen4e en tOI" Jd.l1r8nOB JI:lI"Jat&6I'teD l .~.Ue.
lzre4IIuaa- OIItattel" hele 4e" .. t for Jdl'keøbct- beUøawl4e alWl
ae g a

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealern'e må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

g O af Ilajbø118 by lla31»d.1e sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for lltaeøe herred og menighedsråd.

lII.31»øUe ,den 2Q' 8

ll1 YltteZ'1isbø4'
Albert jJ3.~ .• ,.. I. B.....

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9 a
af IlajbøU. by .. ~.ue sogn,

.
af hartkorn: O tdr. O skp. 2 fdk. Gi atb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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REG. NR. /9/9
stempel. 08 aebptn l h.t. lov 140/19'7 I "~e

ADae14e7:'
1981 . ',NATURFREDNINGSNÆVNET
18 011 1952. . Fre~ningstilbud. ,FOR MARIBO AMTRAAD5;'REDS

t. t • • .'

Undertegnede slZ'4e3er -~aauø. J8I.\.l;ItII. ,1ta3bø11e ..
tilbyder her~ed som ejer af m~tr. nr. 10

af lla3bøUe by 08.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

.....----..
"

, '.
Al'ealet er belJaaenAe· nim1 OS ed t.or lIa~øUe kU'ke OS Jd.rk8alJ"4.
ll'e4nlnBen old'atter _4 DOJ:d en l' meter breet bl'llllllDØrepe" tJ:a
Id.rkeslJ:'C1ØD8 aoZ'dliBe eke1, 1104 .st arealet me11. Jd.l'kesAl'4.U-
set og pucel1eus eetl1ge eJee1.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende ... ··,.. øw··,.·.i •• IJI~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

10 af la3beU. by "'''111. sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for "'e88 menighedsråd.herred og

.jb8Ue , den 20 /8

!U Yltierllsbø4.
Albert BI"UIm. l. I....

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det. at tilbudet skal lyses, so~ servitut på matr. nr. 10
af 1a3beUe by -"ølle sogn,

af hartkorn: , tdr. 6 skp. 2 fdk. O alb., hvilket matr. AF l foreiø-
...øelse mas HIat., IU. ~ udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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5tempel- og geb)'l'fn 1 b.t. lov 140/19'1 I ,,~REG.NR./9/9
AlUDe1clel'INAT LI n rn r-o r" ~I,-'" I >r'J~J r:'"t\ ~,,~.-J ~ ~ I l,J •...) ,-,' J 4 ~... I l.

Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRA).O:;<RLD.l1'_ BOV. 1952,
2110

Undertegnede .~bøl1e eOSl'l.~. »4 kommUD8D8 vesne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. .39 a

af "'3bø118 by la~be11.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er bel:183.d •• oø II." tor .jbell. k:11'ke oS kUkegård
. J'l'eclD1nSeDomfa"ter de" der UIldermatr.lll'. '9 & _"riku1erecle b....
1:1a_cle &I'eøl •

Fredningen har Jjl..s.~'\d.i omfang:
Arealerne må itr~tyA'I'lIer beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt' eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

~MMlI!x.1

For fredningen kræverli ingen erstatning.

'1 .. er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ... " •• møtr. nr.

r--. 39& af .~bø11e by 08 sogn,

dog uden udgift for afi;I, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for lluas8 lIa~el1.herred og menighedsråd.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 39 a
af .-x lIa~b.Ue by .~øl1. sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. ot alb., ~"""'iilx
.' ••• ""dE ~it'.tI8ClWI!ttiI.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 12/11 19'2 •
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Alltel'll4et tal" øo4Jæn4t aop8l'44 •• toranetlea4. t:N&aiqatUlIwt •
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, , 'REGNR /9/9
atempel. OBs8bnlrt .. h.t__lov 140/19'7 I "~e · .

Au81et 81'I
Fredningstilbud NATURFREDNINGSNÆVNET

FOR MARIBO AMTRAADSKREDS

Undertegnede. bu.~81' C~. 1",8_ ..• ~ø11e.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. " 1:»

af ... ~e11e by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frec{e som ne<fepfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Anale" er beUcaende 814· tOIt .~.U.Jdlo... JrU.... I'4.
rreclDil1lØ1l ClIIIfa""Gr,den vest1ice .48 at JØOe11e1a, 'beBftlUlet .04
Nt at en ~i8 t.ra et pantet 10 .. 'HI' fta 1IØ'0811eDI 801«.8 e"-
118. h~ømø ad de" uor411. _l "" aad a14 •. ,

, . . l '

Fredningen har følgende omfang: , • ,

Arealerne må ikke b~bygges e~ler beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalg~stt;der, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

, :Båm~Iø!ltil~

For fredningen kræver jeg inge~ erstatning. ..

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

J9 b, af· ... ~.11. by '·.~U. sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
På~leberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for lusse herred og .~b.U. menighedsråd.

8 19 '1.
Ohr. "øqea8lll.

"~bøUe ' den 20/
111 v1ttel'li8b84.
I. Ime... Alben Jl'UbD.

Idet frednin~snævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. " b
af 1Ia~.11.. by lIa~øU.. sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 1* alb., i."•• ic ....
tieil&ii ·i...... i·'.Ii•••_ .. ------
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den eg. cltcemb•• 1"2.
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lomnetlen4e t1'e4n1Dae..Ubu4 UltJ:mdee at Os ee- e3e1'8 at

_'b.III'. " b .~ø11e 1t1B. skøde 1Jrøt 16/11 19'1.

16a3bøllo 4en'1? - U-52.

lor MaJbøl1e iNGat.

Indf." 1 D&popn for Retskreds RI'. 29.sa*~.iDB
Købstad m.v •• 4. '0 :DEO19'2 •

. !qst.tiDgboBlBcS. lIa~bø11GBl. I..... '9 k AlllSlc&1>• IJ'..- "1.

forevist IkJbø11e bl'UBøtonniDø torban411n6øpzotokol .. ~
08 BaIIIIeø lC1ve~

Jtmo von Rolste1n. / .

Ats1ftl Lov lljj/37 f".)
2 kr. )

I
I

RetoJaeda 111'. 29
Sakøkøb1l1a købstadm.m.
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REG.NR./9/9

I

,
"

Terr~o/ .
Naj60"[L6 By 0:7$09TU.
Pr~se~erred. .
NarUJo ./l.~. .
.qtereru Xo,PV0/ .ffa..b-ikelkorCeC- .

. De 1 h.t. tilbud at 20/8-1951' at matr. nr •.9~. lo O! '9~
.Majbølle By og af. 11/9-1951 af matr. nr. 39~ ibd. med

tr,dn1ngsservitut sikrede arealer er på dette kort vist
med skrå skravering.

Maribo 1 juli 1952.

.._. 60o..E3:i.
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