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Naturf~edningsn~net
for Holbæk, Amt.

\1 1 1'( ,
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~den stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937& § 33.

F ~ E D,N I N G S O V E R E N S K O M S T •

Undertegnede Sdr. Asm1ndrup m~D~hld.råd
laerklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.

~f ti4r~ .A~lndrup by, Ol sogn at laae et areal af
d6it'temtr.nr. frede for at fJikreden fri"beliggenhed,'af'

. "S4~. Aallindrup kirke.
Arealet beskrives således: l).~o~d.~r~l.n,••11•••• ,~. dl•• og

kommunevejen, 2) pr.8~I,lrd'D8.haV'a,d tor pr.."SlrdIØ, to~ ..~«r.n8
høvl og Birdeplada 08 ,) prwet.sArå.n~ ~orav••~ for kr1kln 1 ID bræmme
på l~~'OII Vt\t8t før ktrkegå.rd.urln.

Fredningen har følgendtnimfang:
'PM~'P~~ftPD areale må ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale rn.
må anbringes trnnsformatorstatiåner, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsætte:::;skure" udsalgsstader, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det helo ikke foretages 'ændringer i den nu be stående til-
stand, der,kan virke skæmrnende eller hindronde for udsigten til eller
fra kirken.Sp,cielt tr.al ••• kln Vid ktrk.~•• ,d••trl h~.rnl• A.k..., ikkl
b••kadi,•• Illlr omhugg•••

t

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
byggelse og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbe-
holder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til
forinden bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til god-
kendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have
et sådant ydre, at bebyggeloen bedst muligt passer til omgivelserne
og ikke unødigt hindror udsigten til ellor fra kirkon •
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Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, dero 19" 1952

1Jærln~lln.

M.h.t.pantegæ1d, øerv1tutter og byr~.r henvise. t11 .~.ndo.mln. blad 1
tingbogen.

~længe den til præsteembedet hørende have mod gårdsplads samt
den del af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning
hertil administreres af de kirkelige myndtgheder,. træffer kirkemin:b-
stcriet afgørelse om nyplaecring af præotegårderos bygninger herunder
tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der
ændrer præstegårdens udseende, uanset fredningsdeklarationen.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ojondo~ dog uden udgift for mig.

Påtaloberottiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds
og menighedsrådet.

Sdr. Aemindrup , den 19 13 1~2p.m.v.
JoJle. Rasmuss.n.

Idet naturfrec1ningsnævnet modtager oG godkender f.oranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningon vil være at lyse på mtr.
nr., la af Sdr. Asmlndrup by, OB' sogn.,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvil-
ken en genpart bedes henlagt på akten.

Ovenstående trednlnS80vlrenskoast t1lt~d •••
På Grsndløel sosne mlnighldsråd. vlane

Grandløel, d~n 16112 1952.
E.Hoppe.

Pet t11træd:~, at nær.c~.nd. irednin&BOVlrenSlowlt tingl, ••• lom slrv1_
~ut8Uftende på mtr.nr. le. at Sdr. ASlIlindrup bl 0& loen.

lirkeministlriet, den 17. Januar 195'.
p.m.v.

l. b.
M.O. i.tersen. Ikspe.

lndftlrt 1 dlsboSln for rlt8krldø nr. 12, lIo1bæk kb.t •••v. dia 28.jan.1953
Lyst. tingbog Bd. I bl. la

Ak~.lkab. O n~. 215.
Berent ••n / AI.LH.
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terrair: af ~S_R, AS' ll'D ' ... • RUF tY 0[, sogn,
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MIlestok f .s orholdo • ,, . ca. 1:2000 ø
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