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For at bevare et ensartet· t~ltalende Preg af Bredd~n for Vejle.
Sø paalE?gges der herved !htr .. !~r. 10 b af Drogq,!nggaard og de Par-
celle:.-,hvori den maa:tte bli ve-delt; lØlgende Forpligtelser !!ledHen-
syn til Benyttelse ar e~ Jordstrimmel af 10 m Bredde langs Skellet
mod VeJles~ ·Matr.Nr. l vf af Dronninggaard, hvilket Skel sa~tidig
kons~ateres: - - - - -.- - - --

l. Der maa paa Søarealet ikke foretages nogen som helst Opfyld-
ning"og Henkastning af Haveaffald eller lignende.

2. Der maa paa det 10 m brede Areal langs Skellet mod VeJlesø ik-
ke foretages nogen Opfyldning ,udover ~O cm over SOmQerflodemaal med-
,mindre det ~r go~~n~t. ~~ ~~~ .;.u_J?~crFr:t. 6 nævnte '.'9-rundejerlavs,ud-..
,valg og s~r~ftlrg~.Samtykke ~'hve~t elkelt.Tilfælde foreligger fra
Søllerød Sogneraad·•.Der maa heller itke paa Arealet foretages nogen
Henkastning af Hnve'afrald elle:, lign'.nde.

I Tilfælde af Overtr~else ~f de : Pkt. l og 2 a~førte Beste~~el-
ser er Sogneraadet berettiget ti~ at ~ade den oprindelige ~ilstacd
genoprette pao vedkommende Grundcje~s Bekostning,

3. Der man paa Arealet og det udcnfu= liggende Sønreal ikke uden
Godkendelse at.det·i Punkt 6 nevnte Grundejerlavsudvalg og særlig
Overenskomst med Søllcxød Sogneraed opføres nye Baadebroer, Moler,
Havne, Boedehuse eller andre Bygcingsv~rker. Hvad der opføres i Strid
med denne Bestemmelse' kan Sognereadet lede fjerne paa vedkommende
Grundejers Bekostning.

4. Kun med"sognercadets skriftlige Tilladelse man der i Secreolet
foretQges.Beplantnlng:~d Vondplanter og lign. Saadan Tilladelse
kan vare tidsbegrænset • .5. Sogneraadet samt Grundejerl~vsudvelget har Ret til periodisk
at t2Tdcs langs Bredden for ~t føre Kontrol med, at Deklerctionens
Bestemmelse overholdes. Sognereadet kan fra Bredden lade foretage
Oprensning et Søen. Evt. derved fornarsaget- paaviselig Skede erstat-
tes efter Samraad med Grundejcr~uvsuåvalgEt.

6. Til at varetage Grundejern~s fC2l1es Interesser i fremtidi ..eForhandlinger ~d Sognerandet 1 Anledning af Gvennevnte Beste!~~:~0~~~.:~.~~·:-.--
oprettes et Grundejerlav, hvori o7~nncvnte Ejendoms Ejer er 21~g~~g
et vere Medlem. __

Grundejerlavet vælger et Udv~lG ~ec indtil 5 Med~r, ~~r ~e1
bindende Virkning for samtlige Ejere repræsenterer dis~e i Fo:-hcp,!··
11ngel'med Sognexaade t og fastsetter ~ øvr igt sel'\'sin jfor!'~t,niYlg~-
orden. Skulde der mellem dcttr! Ud-lC.lgog Sognerac.det ikke kUZ:E~ _op-
nass Enighed om Tilladelser. PQQ~ud eller Forbud i H~n~old t11 ae~ne
Deklcrction, hor enhver af Pcrternc Re t t11 c.~ ~ndanl~e !.:>..pørbs[!l~cle"'::
for Fredningsnævnet for Københc-,.rnsAmtsra:JdEkreds., hvis Afgør'e....~e er

·-endelig.7. Ncrværende Deklaration bliv~r at tinglyse pon Søllerøå So~ne-
reeds Bekostning. Med Hensyn til Behæftelser og Servitutter henv1ses
til Ejendommens B~ i Tingbcgr:n.
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