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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Gamtofte kirke Reg.nr.: 4-21-04-

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Assens
Gamtofte by
Gamtofte

o
!

100
I

1 :4000

Dekl.lKendelse
dato Tinglyst dato Bemærkninger

7/2-1953 Hele la.I, 1.9:

umatr.
areal

a27 og
21.

16/1-1953

7/2-195316/1-1953 Del af umatr. gadeareal.
Del af ~ og hele ci. Tidl. ~.
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyp1acering
af bygninger m.m ..

16/1-1953 20/4--1954-

~1412
15~ og15- 16/1-1953

Hele ~, 14-Eog 15b, samt del af 15~.
Forbehold ang. genopfØrelse af bygnin-
ger i samme højde.7/2-1953

Anmær kni ng :
Fredningskort foreligger ikke. Dekla-
rationens tekst giver ikke mulighed
for indtegning af fredningsgrænserne
på det umatr. gadeareal.
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REG. NR. J~/~- / t; i '/

I / - ) _)

Matr. Nr. l.!!
Gamtofte by og sogn.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAAOSKREDSAnmelder:

Fpedni n13sovepens komst.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937 .

Undertegnede Mary Christoffersen,

erklærer sig villig ti l som ej er af matr . nr. lo! af

G a m t o f t e og sogn, at lade etby,

areal af dette matr. nr. frede, for a t sikre den fri beliggenhed

af kirke.G a ID t o f t e

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr. lo! begrænset af vejene til Yilhelmsborg og

Turup, bækken mod nordøst og grænsen til matr.nr.81 •

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med ndsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmendc

eller hindrende fol' udsigten til eller fra kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for I\ssensamtsråds-

kreds og menighedsrådet for Gamtofte sogn.
,den lo / 7 19 52.Gamtofte

Mary Christoffersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. byafl~ Gamtofte

og sogn,der er noteret som landbrug kl.I.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 16/ l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.,
den 7.februar 1953.
Lyst Tingbog Gamtofte I bl.la Gamtofte.Akt.skab J.nr.30.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.
Henry Kl$ngenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 15.DEC.1954

I

I
l

-Vild'",
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Matr. Nr. 28. Galotofte hy og fWtS;Yl'·Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Fredninl5sovepens komst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede Gallltofte Jllcr1"i:.:;lledsr~td

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 2 a af

Gal:lto ['te by, sogn, at lade etoe
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af Garnl;ufte kirke.

Arealet beskrives saledes:

PræsLE.:c>;iJ..rdeJls have til en li,lge' 013L - "rest HOTel for

fll'WC Lec;årdcn.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke pa arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- og teieirifmaster ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til bebo'else eller opbevari'ng af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. ner må i det hele ikka foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmend~

eller hindrende fOT udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstiibud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsrads-

Ca"t!;o.Lto , den 10 / '7
O. Ll. Warncko

19 52.

J!'oI'\Jl[Jlldfoe MonjLhcdur~ladet.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på matr. nr. 2 a af Gamco I te by

o~ sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten.ad matr.nr.la.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 16/ l 1953.
IIorll'Y n. i Il~Crlbet'~.

J!'rClll:j(!nllcGtjen8tli~sL El~)dlIn1lel n'j j llc:, til Pyells Stifl;80Vl'i ..:..:,hed.
Ban..:..:, T1c,']'edG ProvoLi Ud\r[11~, U!,311 llLjclntWl' lSJ53.

P.U.V.
DE:H LiJtr,.tJuco, aL 11lC J' V C;) J 'c 'HJ C) fr'2c1iliJlC;sOV01'8nsl<:oJ{l.sttil1.:.:).YS8G

SOlll ser"/itLltsLi ['I;unc1c på laLr-.nr.2a Ca,.!Lo.fte by og ,J0c;n meu .flllgUlldu

LOJ'IJc]w1d:
:3ålumcc: ur':11 t LI liY'u):; :,c8iibel]c i; horende lt'-lVe llled gCirdG'pl;,dG cmlllL

Jon del af L)rn,f1teg&rdcJio fn'eal, derI iGgor i umil1uclbar t Lllu1ytnj nc; 1lc:('-

til,:ldrninif'3treces al' Uo LLrl;cJ i~e !>1y1!c1Lc:,lleuer,trwl'fer kirkerninisLerLct
af3ørcJsc vedrørende hygseplanon sumt tilbygninger m.v.o3 ombygnineer,
c1er ændrer præstegårdcJls lldseenc1e lwnf18t fredningsdekLlrationen.

KirhcminiGteriet, den 27.marts 195,1.
p •f,l. V • J~. 1.3.

M.G.Pedersen, Eksps.

Indført i dd~nogen for ~et8kreds nr.12,A~sens købstad m.v.den 20/4 19~4.
Lyst Tin~boB GamLofte I. Bl.2a Gamtofte. - Akt skab K. nr.437.

Henry ra Lflgenber~.

AfsLr Lf Lens rit, tighed bekrwf 1;"8.

Nattlr.frednint.\snLCvne t; den 15.DEC.1954

_til'



REG. NR. -2 C)/,,-

Matr. Nr.15a,15b,2f,14b
Gamtofte by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

FpedninAsC!vf?penskomst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede godsejer Bror Cederfeld de Simonsen,Braheseore,
\

erklærer sig villig til som ej er af mat r . nr .15!!,,15E,,2!,14E, af
G a m t 00 f t e. og sogn, at lade etby,
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Gamtofte kirke.

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr.15E" 21 og l4~ sam~ den del af ~atr.nr.15~,
der ligger inden for en afstand af 200 m fra kirkegårdens hegn.

Forbehold: Genopførelse af eksisterende bygninger i samme
højde.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke pa arealerne ma an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmenda
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatnin?,

Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Gamtofte sogn.

, den 29 /7 1952.

B.C.Cederfeld, de Simonsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på matr. nr.15~, l5~,2f, l4~ af Gamtofte by

og sogn,idet l5~ er noteret som del af landbrug.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten~d matr.nr.l~.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16/ l 19 53.

Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.,

den 7.februar 1953.
Lyst Tinghoe; Gamtofte I bl.la Brahesborg,15b,2f,14b Gamtofte.

Akt. skab H.nr.464.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med servitutter o.L

Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskr eds, den 15.0EC.1954



el

Matr. Nr.
umatrikuleret areal.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

FpedninAsovere ns komst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede G a m t o f t e s o g n e r å d,

areal
erklærer sig villig til som ej er af xnacbax:xmax. umatrikuleret / af

Gamtofte, by, og sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af Gamtofte kirke.

Arealet beskrives således:

~ejt~ekanten sydøst for kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke pa arealerne ma an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningetilburl tinglyses

:på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Pataleberettiget er fredningsnævnet for A.ssens amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Gamtofte sogn.

Gamtofte , den lo ,I 7 1952.

E. H. Jørgensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på wa~xxxKX.umatrikuleret areal af Gamtofte by

og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten.ad matr.nr.l,!!.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 16/ l 1953.
Henry Klingenberg.

Indført i daghogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.,
den 7.februar 1953.
Lyst Tinghog Gamtofte I bl.efter 20 Gamtofte.Akt.skab K.nr.290.

Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 15.DEC.1954
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Tura.in.. af.
Gamtofte By.
Gam tof't~ ~0.9n.

.Ba.ag Herre d.

Odense Amt,

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv .. enet oho})."" 1a.ff,

~~ .~
""forhold 1: 4000. .$OOm.-
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