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N~n: Krogsbølle kirke Reg.nr.: 4-71-03
'2 \ 0".00

•

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

otterup
Krogsbølle by
KrogsbØlle

o
! 5.0 100

!

1 :4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato Bemærkninger,3~ 25/1-1954- 27/1-1954- CHele 3-.

Forbehold ang. genopførelse af nuværen-
de bygninger og ang. opførelse af endnu
et beboelseshus, dog ikke nærmere kir-.'
kegårdens østre dige end 20 m .

3.9.og
25/1-1954- 27/1-1954- Hele 3.9.og 9.9 Forbehold ang. genopførelse af bygning

o samme sted.pa
a7- og

umatr.
areal

5/5-1954- 6/5-1954- Hele 7~og umatr. holdeplads.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

I.



Matra nro An~rti.rNR. 02.\ o" ,oo~'
Na turfredningsnævnet,'for Odense

II '

amtsrådskreds.
3 ~ Kroesbølle by og sogn

n

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

A.rogsbølle kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnedehusejerske. enakefru
Anna Jeppesen,Krogsbølle
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro 3 ~

l'Krogsbølle by og sogn !\skyldsat for hartkorn
l, \
, '\

følgende i\bestemmelser:, ,
'\

o tdr. O
o 3/4 alb.

fdk&xØx~~· ,
i '
\ \

~\På min nævnte ejendom )\,\
må der ikke bygges eller plantes, midlertid~g~, eller stedsevaren-

'\ \\
de, således at udsigten til og fra kirken hi~dr~s. Ej heller

l \,.,
må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer~

, \", ,\

telefon- og telegrafmaster og lignende~ der +4 e~\~eller opsættes
, \
I' ,

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beb~~lse ~iler opbeva-
i II
, ', I

~ing af redskaber eller lignendo skønhedsfo~s~yrrende genst~n~cu
eg forbeholder mig dog i tilfælde af brand r~t til gt genopføre den

nuværende bygning på samme plads. Endvidere forb~~older -jeg mig ret til
at~e~B8føre endnu et bebpelse~hus, ftog ikke n~r$ere kirkegArdens østre
20iSl!l Det fredede ornre.def lndes lncTtegr1.ctpo. ,v~dllæftede Kor t om. ! ,

_1\ I'"( 'I I l\ Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten f0r
\

matr. nr. 7 !. Krogsbølle by og sogn \
\

Ovennævnte bestemmelser kan uden ucgift for mig tinglyses



.... 'I

I'" \

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Krogsbølle eog~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogeno .'
Krogsbølle d, en

Arme 4J eppesen
14/12 1953.

•
Overensste~~ende med det på mødet den 25. juli 1953.

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr, nr. 3 ~ Krogsbølle by og sogn

,e
Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, e

den 25. januar 1954 ~\, :e-
Ji:1ngberg. ,

~1nglyst 1 Bogense købstad m.v. den 27. janua~\1954 med an~ærkn1ng:
Ejendommen er behæftet med 5.300 kr. til LandboBpa~ekasøen for Fyn---

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFRED~aNGSrfÆ1N~T FOR. ODENSB ft.MTsRJlnSKREDS, :den {b. februar 1955.
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..........v ...~REG.NR. 02.\ o 6.0 <:) (}

~aturfredningsnævnet for Odense3 d og 9 Krogsbølle by og sogn.
amtsrådskreds.

"I-I

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Krogsbølle kirkes omgivelser mod bebyggBlse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede graver Anthon
Mathiasen,~rogsbølle

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr.
Krogsbølle by og sogn

skyldsat for

nr.. 3 d og 9

hartkorn ;~.

O tdro O skpo O fdko 2 alb., følgende bestemmelser:

På nævnte matr.nre.
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigte~ til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer~

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

ri skure, udsalgssteder , isboder, vogne til beboelse eller opbeva~.

'II' , ring af redskaber eller lignendo skønhedsfol'styrrende gens·~9J'1r:.C '-'
ueg forbeholder mig dog i tilfælde af brand ret til at genopføre byg-

ningen på dens nuværende plads, lor så vidt byggelinien langs vejen ikkeer til hinder herfor. 1
Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

(-~ Den or~ginale kortkalke opbeva~es i tinglysningsakten for
matr. nr. 7 a ~rogsbølle by og sogn

Ovennævnte beste~~elser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for natu~f~eQningsnævnet for

Odense amtsrå~skreds og for menighedsrådet for .I.~-rogsbøllesogn

Krogsbølle ,.den 3O.november 1953.
Anthon Mathiasen

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogeno

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 3 d og 9 Krogsbølle by og sogn

Tinglyst i Bogense købstad m.v.
Ejendommen er behæftet med 1.000

H.ingberg.
den 27. januar 1954. med anmærkning:
kr. til Landbosparekassen for ~yn.

Naturfredningsnævnet for ,Odense amtsrådskreds,

den 25. januar 1954.

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE AM TSIiHt,4)SKREDS , den ~ .februar 1955.
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Matr. nr.
02.\O~.ood

Anmelder:

I , -
I ''\ t- ~

I,

",

7 a Arogsbølle by og sogn Naturfredningsnævnet
for

Odense Amtsraadskreds

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

Undertegnede menighedsrQd for Krogsbølle
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kend.else, at der pål~gges ejendommen matr. nr.

slqldsat for hartkorn O tc1r. l
7 .! Krogsbølle

skp. l fdk.by og sogn

21 alb. \~~iX&%~i~~mæ~u s~t den umatr1kulerede
holdeplads vest for kirken, følgende bestemmelser:
p<:;i. de nævn-;;earealer

må der ikke bygges eller plantes) midlerticl.igteller stedse-
varendes således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning s anbringes transformatorstationers
telefon-- og telegrafmaster og li~ende s der mD. ej heller opstil-
les skure s udsalgsstederj isboders vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

kirkenSå l<..~.ngedet'til ~ hørende nC::..lVntejordtillig--
gende administreres af de kirkelige nqnd igheder , træffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erkl~ring fra fredningsnæ~let --

dette af kirken
~om hidtil af~øæclse om nyplacering af bygninger på ~~eJ eae s tymJOT-cr

a Q + .h
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Det fredede område findes indtegnet pu vedh2ftede kort.

:B'orfredningen ;ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået medl at ovenno.-"Vntefrednin~ I

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfr~
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et ~real sælges - !

tillige for menighedsrådet.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

Krogsbølle ,den 30. november 1953
M.V.Zeuthen, forman~ for

Rettelse af denne deklaration foretaget menighedsrådet
af undertegnede efter henstilling fra sognepræst.
kirkeministeriet og efter telefonisk aftale
med fredningsnævnet i Odense.
~rogsbølle, den ll.marts 1954.

M.V.Zeuthen

1.~
Overensstemmende med vedtagelse på møde den 25. ju11 195'

1951 modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbestemmelser I der bedes lyst som
byrde på ~z ovennævnte ejendo••

Naturfredningsn~~net for Odonse amtsrådskreds,~j
den 5. maj 1954.

Ringberg.
Det tiltrædes, at nærværende frednin sdeklaration tinglyses som
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