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" Udskrift

af
Københavns amts nordre birks tinp;lysnings akt AX66.

Ar 1949 den 14. maj blev tinglyst s~lydende dokument.
, • L. 2540. Btempel 2 kr.
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I vor eg~nskab af ejere af matr.n.:-. 3hc af lvverkidby, uk:lllerk.id
sogn, af Eartkorn l Fdk. 2 3/4 Alb. forpligter underskrevne K.F.U.M.
spejderne i Danmarks os herved til at foretage enhver eventuel
bebyg@jelse eller eventuel beplantning under hensyntagen til bevarelse
af de i skovbrynet stående træer, heri indbefattet de på skovgærdet
voksende, uanset om disse måtte hælde ud over vor ejendom, og vi
erkl~rer os indforstået med, at der ikke kan fremsættes krav om
opkapning af disse tæers krone1&.ller lavtsidciende grene. Vi for-
pligter os endvidere til på enhver måde at respektere skovgærdet med
derpå værende hegn og at afholde os fra enhver handling, som kan
beskadige dette, ligesom vi forpligteit os ti l ikke at lade anqringe
affaldsbunker eller lignende indenfor en sådan afstand fra skov-
g;;erdet, at det kan virke skæmmende i udsigten fra skoven.

Fåtaleret hax efter nærv~rende deklaration har den til enhver
tid v~rende ejer af Rude skov (statsskovv.æsnet) og fredningsmyndig-
hederne.

København, den 30. april 1949.
Kolthoff Nielsen. J. Henriksen. E. Lund Pedersen.

Lyst den 14. maj 1949.
Udskrift af forhanJlingsprotokol og korpsvedtægter forevist.
Anm. ejendommen er behæftet med servitutar og byrder.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Civildommeren i Københavns amts nordre b~rk, den 8. december 1952.

"'" ........ '" ~-
~fskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds , den 13~'december 1952•
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Københavns amts nordre birks tinglysnings akt AX 66.

~~:') L Ar 199-9 den 21. oktober blev tinglyst sålydende dokument
f,{ • 1,3885. Stempel 2 kr.
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Deklærati on.
Undertegnede K.F.U.~. spejderne i Danmark, Ansgardivisionen,

København~ pålægger herved den os tilhørende ejendom matr.nr. 3 hc
lWer.ed by, b~llemd sogn f~lgende sem tut.
l. Arealets naturlige tilstand må ikke ændres. F;ldning af eksiste-

rende tr~vækst må ikke finde sted, udover hvad forstmæssig drift
kræver efter samråd med statens tilsynsftirende for private skove,
fraset den til bygningens opf.i<.?relsenødvendige fældning.

2. Ingen bygning må opføres på ejendommen udover de i andragendet til
fredningsnævnet af 19. april 1949 nævnte-, samt et nødvendigt
udhus. Anbringelse af indretninger, der kan virke misprydende er
forbudt.

3. Husene skal til enhver tid holdes i sømmelig stand og arealet rent
og ryddeligt. Den på arealet værende s~ må ikke opfyldes og S0-
bredden ikke b enyttes ti l henkas tning af affald.

4. Nævnte ejendom måikke deles ved udstykning.
5. Ejendommen skal tåle fri færdsel ad den udl~e sti langs ejendom-

mens ves te;rænse •
Det er derhos en betingelse, at det ulovligt opsatte tr~skur

fjernes •
Fåtaleberettiget er fredningsnævnet for K~benhavns amtsrådskreds.

n..~benhavn, den 14. oktober 1949.
Louis Lars en. divisi onschef, Veras all e 28, Vanl.

K.E.u .i.:.spejdernei Danmarksr,.ahsgardivisionen.
B. Nerdel.

Til Vi tterlished om underskriftens .eGthed, dateringens rigtighed
og underskrivernes myndighed.

Hans btæhr.
Kri minal bet jent.
Engelsborgvej 76, Lyngby.

Lyst den 21. oktober 1949.
Forhandlingsprotokol forevist.
anm. l. ejendommen er beh~·tet med servituter bg byrder.

Aage .Ji.ragh
kontorass •
Pr. luaries

Ottesen,

alle 15.



Fredningsnævnet
ct'f.
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n..rdf. 15.000 kr.
rigtighed bekræftes.

0i vi.1dommeren i høbenhavns amts nordre bi rk, den 8. december
Harald Peters en.

Afskriftens rigtighed bekra=ftes.
for Københavns ,amtsr~dskreds, den 13. ~ /qoZ

ptbr. til ~st.
Udskriftens
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