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Afgørelser - Reg. nr.: 02094.00

Fredningen vedrører: Grindløse Kirke

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 18-07 -1953, 18-12-1953

Kendelser

Deklarationer
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N~n: GrindlØse kirke

•
Kommune: Bogense
Ejerlav: GrindlØse by
Sogn: GrindlØse

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

4'-" I • I ...........

Reg.nr.: 423-02

Tinglyst dato

o
!

100
!

1:4000

Bemærkninger

3a

19~

umatr.
areal

18/12-1953

18/12-1953

18/12-1953

4/10-1954

21/12-1953

21/12-1953

21/12-1953

3/11-1954

Del af ch, 3~ og 3d. Tidl. ch og 3~.
Forbehold ang. genopfØrelse af hus på
samme sted og ikke nærmere end amts~
vejen end nu.

Del af 3a.

Del af 19a.
Forbehold ang. bibeholdelse af eksi-
sterende ensilagebeholder.

Umatr. parkeringsareal.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyp1acering
af bygninger m.m ..



REG. NR . .Ro?6":
..2Cl'fJ~

.' I

Matr. nr.

Umatrikuleret areal i Grtndløse by,
Grindløse sogn.

Anw.elder:

N~tu~trednin~Bnævnet for
Odense amtarådskreuB.

• F r e d n l n g s b e s t e m m e l s s

Undertegnede menighedsr~d for Grindløse
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-

kendelse) at der pålc:;;gges ~~K1.xjlj.~xjl.Jfx det nedennævnte

areal ~iiR~2XI~~~~~#j~xxx~~xxxxxx~~~xxx~jjx.
~Jl.:i>x) følgende fredningsbestemmolser:

På d (:t pa. vedhæf lede rid s med rød fl:irve viste umo.trikulel'ede areal
nOl'd .for kirkegården, hvilket areal anvendes Bom parkeringsplads,

må der ikke bygges eller plarltes l midlertic1ic;li eller stedse--

varendes således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-

ler må der foretages ombygning s anbringes transformcltors"tationers

tel.ef'on,- og T,81/;'gc-::d'm8stec- og l ignAnne; nAl' mA ej heJ ler opstil-

les sh.'Ure, udso.lgssteders isboder, vOGne til ueboeltJe eller op-

bevaring af redskaber e:ler lignende skønhedofors"tyrrende gen-

stande.

SD.L:::age det fiP:~~U.tl§~I&1§~ill§~xkaJf.:UJI llZ:.N11.tejordtillig--

gende adluinis tre res af de kirkelig;:) myndigheder, træffer Jdrke-

ministeriet dog - efter indhentet erk:c::;ring fra fredningsn,'evnet -

som hidtil af'r;ørelse om nyplacering af bygninger ~X/lfl.x.gix~s-,
X~mxK.KXXx~.mxiiBxKxtxllfifBXXkt~.miKxstKrX.txsmmxaXÆxxxx~XKX~K
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~~A&XRi.~~riB&x~fxiXg&~&&ifxxRWb~KiiR~i~xRixxi*~i~k~i~ixRixi~~Xx

~ix»f~~~.~e~e~xal~i~~ix&~~ex.iixi~iii~l~~ixi~Wxxii~xi~~i
P~Xs~»ix~~.ixxjiXxi~ix~æi~iiiki~xiiiiiiX~i~ixxkixig
B~&~jx§fx~K~~~~gixii&axRxi»ia&i~xxiixi~iix~~iixiiiik~ix~iik-

xx~ij~K~KCæx&ixj~xk*xk~iigtx~.jigkiji~x~or det tilfælde, at arealet
tilhører kommunen, tiltrædes foranstående beste~me1ser af undertegnede
kommunalbestyrelse for Grindløse kommune.

Det fredede område findes indtegnet på vedhatede kort •

originale 1coI'tka1ke opbevares i tinglysnin(5sakten for matr., Den

~nr. 19 a Grindløae by og sogn.
]'0,: fredningen ydes ingen er:.Jta tning.

og koæmunalbestyrelaen
i'lIenighedsråclet/er indforstået med~ at ovenn,,-"Vnte frednings·-

\ bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfr'.:ld-

t
~ningsnwrnet for Oo.ense amtsrndskreds og -- hvis et dreal s2lges -

"----
tillige for menighedsrådet.

~
~\~ I:UXXx.Xx j~jUcxkx:k§tiiii~fix~§{i

\

Med hensyn til S81'vituter og byrde.L' hc:,nvises til ejendom-

mens blad i tingbo6en.

Grindløae
På menighederådete vegne:

M.Glerup.

, den 15.december 1953.
Ps kommunalbeetyrelseha vegne:

L. Vestergdard Madsen

Overenssteill..'Ilende ned vedtagelse på møie den 18. juli 1953

~ modtager og godkender naturfredningsnævr-et for Odense amts-

rådskreds foranstående fredningsbeste,lJnlelse:c. der bedes lyst som .'

byrde på u1i%xxax. ovennævl),te areal.

NaturfredIlingsll:...."Vn0t :for Odcns,~ amtsråriskreds l

d0n 17.november 1954.Ringberg.
at 15.december 1953 godkendee hel'ved.
1954. Tiltrædesl
Kirkeministeriet,den 4-10-1954P.m.v.

E.li.
Aug. Roeaen

"' fm.~inglY8t 1 retskreds nr. 41,Bogenee købstad m,v. den 3.november-54.

Sognerådets foranstående beelutning
OdenBe~mt råd, den 5. august

•V.
Hansen

cst
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,~~ ,;: -, '/Matro n1.'"

3 .@: ,rrindløse by og sogn

I
J

\~ I,,'

F r e d n i n g s b e s t c m m e l s c r
-----_._----

Som lcd i frcdningsn~~dighcdernes bestræbolser for at sikre
\xrindløse kirkes omgivelser mod bebyggelse oe andre

uclsigtshindrcnde foranstal tningol.'er und(~rteV1GdG gårde j er
, .

har~ bør~nsen,Grindløse,indgaet pa uden v2derl.ag at
Grindløse by og sogn

pål~g38 mLn ejendom, matr~ nr. 3 ~

skJrldsat for hartkorn
5 tdr. l skp.3 fdk.. O alb", følgende bestelIDnelser:

• ?å den på vedhæftede rids med rød farve viste del af ma-cr. nr •

3 a

må de~ iki.cobygges eller plantess mi<ll,.'rtidigt61J.or stcdsovaron ..
de, saledos at udsigten til og fra kirken hinår0so Ej heller
må der foretages ombygl1fng~ anbrin~es -'crn..nsformai.:;("li'l"stationer,
telefdn., og teleGrafm[~stGr og liencYld'3;:der' IJ.åej heller opsættes

ir,

• skure, udsalgsstcder9 isbod:'er,vogne til. beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforst-yrrcnde e-;enstm10e"

I

Det fredede omr<1d0 find(~s indtci!Iwt på vcoJ1CJftodc kort"-~• Den originale kc.;rtkalkc 0PQGvQr;],s i ti~'lt:;I;Y3ningsnkten for
matr. nr. 19 ~ Grindløse by og sogn.

OvcnnC2v:n-te bGstcIlU1lC~J.s')r kan uden t'tdglftfor mig tinglyses



på nævnte ejendom med på~aleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for meni~~edsråd8t for Grindløse
sogn

Matr. nr. 3 ~ Grindløse udgør ixf~~~miagxm~&
et landbrug.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Grindløse ,den 15. december 1953.
Karl ~ørensen ~

Overensstemmende med dot på mødet den 18. juli 1953.
vedtagne modtager og godkender na.turfredningsnævnet for Odense
amtsrådakreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 3 ~ urindløse by og sogn

•
Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 18. december 1953

I
I

I
I.

Ringberg.
Tinglyst den 21. december 1953 i ~ogEnse købstad ill.V. med

anmærkning: .l;oru<ihæf-cer panteg::31d.

~I

.. ~..."," .... ~'.., .'
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Matr(l nr" An.msldcr g

2 b ob ) ~ ~rind10se
" f

by og sogn Od8nse .AmtsfCladskreds

• F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r
------------

Som led i frcdningsno~digt8dernes bestræbelser for at sikre
G-rindløse kirkes omgivelser mod bebyggelse 05 andre

udsigtshindrende foranstaltninger er und(}rtegnsde rentier
.,

.dans ~·J.ansen,Grindløse,
indgået på uden vederlag at pål~g~e min ejendom, matr. nr. 2 b og
3 Q Grindløse by og sogn skyldsat for hartkorn ialt

tdr. skp. fdk. alb., følgende bestelmnelser:
~Q de p~ vedhæfteae rid5 ~ed T0d farve vis·te dele af maty. nr.

2 b og 3.9.-

e' må der ikke 'bygges eller plante85' midJ.ertidigt eller stcdscvaren-.
de, således at udsigten til og fra kirken hindrosø Ej heller
må der foretages ombygning~ anbringes transformat(:j;--,'sto.tioner~
telefon~ åg telegrafmaster og lignende. der ~å ej heller opsættes
skure, udsalgsstoder, isboder, vogrw til beboeJ.se eller opbeva ...·
ring af redskaber olIer li~lcndc skØnhedsforst~rrende rgcns~ande.

Ja~ forbeholder clig ret til at Genopføre fluset pb ue~s
nuvæI'e~de plads, idet j eg ~orpligter mig til ikke at by:::,genL.8rJ:1ere
amtsvej en end det nu e.c tilfc:ddet.

Det fredode område findos indtoSIlCt på vedhCJftcQ.ckort"
Den originale kartkalke opb':)varo;Ji tin,sl;ysningsD.k-ccm for

matr. nr. 19 ~ Grindløse by og sogn

Ovennævnte bestemmelser kan udon udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med på~alerot for naturfredningsnævnet for •
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådot for
sogn

~xm'. ~~~~'xixf~~»i:Jagx~1!

:m~x~Xb1go

Med hensyn til sorvitutor og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogene '~

'>:t I

~,

Grindløse den 15. december 1953.

hans :dansen •
Overensstemmende med det på mødet den lS.juli 1953.

\ .vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense
amtsriidskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 2 b og 3 Q Grindløse by og sogn

e
Naturfrodningsnævnet for Odense amtsrådskredsp ~

den 18.deceillber 1953
Ring"berg.

r I..Linglyst den 21. december 1953 i Bogense l{øbs-cadm. v.

- ....._--, Oenpartens Ri~tlghed bekræftp!,
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REG. NR . .<otJJ/

Matrc nr" P.J.1IDelderg
~ 1....'J

" ,
19 a vrindløse b~ o~ sogn

N&turfredningsn20vnot
for

Odense Amtsn.adskreds

F r e d n i n g s b e s t c ro ID e l s e r
____ e' ,______ _" .~, _

Som led i fredningsn~~dighGdernC3 bestræbelser for at sikre

Grindløsekirkcs omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede &;kLrdej er
.l..l.alvor lLasJJc'c,soell,G-rinclløse,

indgået på uden vederlag at pål~gge min ejendom, matr. nr. 19 a
Grindløse by og sogn skyldsat for hartkorn

5 tdr. 6 alb., følgende bestemmelser:skp.,2

~~ den p~ vethæf:edeL kort med rød farve viste del af Dat!. nr.
IS §:.

må der ikke bygges eller plantn8~, midJ.(~rtidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til "og fra ld:rk811 hil1drcso Ej heller

må der foretages ombygriine;~ anbrinces trcmsfol"'mato:'fstationer,

telefon~· og telegrafniaster ~g lignende; der må ej heller opsættes

sImre, udsalgssteder, isbodGr, vdg.r.wtil beboelse eIler opbeva-

ring af re1dskabor eller lignende skønhedsforst:yrrende genstonde ..
tJ e~ foroeilOlder 111i6 ret til at bæbellolde 6.8"0 huvcarende e,)::.il8.g::::-

b~,hold.er
Det fr'edede område findes indtc5IlGt på vedJ:11.'2ftcdekort"

Ovennævnte bestemmelse:.- kan uden udgift for ml!;, tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for meni~~led8råd8t for ~rind10Be

sogn
Mc."'l.tr.nr. 19 a lrrindløse udgørx:tx~:r:en:tn~Xmej

et landbrug.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendo~ns

blad i tingbogen.

G-rindløse , den 14. december 195).
halvor B.asLJussen

Overensstemmende med det pa mødet den 18. juli 1953.
vedtagne modtager og godl-eenderno.tUrfredningsnr.::lvnetfor Odense
amtsrådskI~ds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nro 19 ~ ~rindløse

Naturfrodningsnævnet for Odense amtsrådskreds,
don 18.december 1953.

}1ingberg.

",
..
'(

~.

~ing1yst i bogense købstad m.v. den 2~. december 1953 Bed
nigg: ~orud h8fter ~antegæld.

Oenpartens Ri~tighf"d bE'kræfte.,'
J

e



-Renpart el' n"J"a(l~ iC-Hlpan af dt'1 originiJlll.. kari velJrn.~..nd
~ -' - .

:!l6n;-'dlyfs~..IOj1JO..9" attt'&lfu'oø herved. . • ~slltSministerif-lts ~enpartkRlkerlær...e' Til kort:

'Uo':-'r! d. 9. Oklobrr 1953 N·r~
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