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Mtr.nr. 71 Rørvig by og sogn.

REG. NR.

JIT,,2o

,..

Køb ers bopæl: :Rørvig.
An.elåer:
Lrsf. Filip Jørgensen~Nykøbing
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Som befuld.æ~ti~et for de privatskiftende arvinger i boet etter frQ&!nete Bauditz~ R~rvig~ nemlig: fru ~na Margrethe Møller, Rin~~ade 184., Sønderbor~. frøken Marie M~llert Næstved~ade 6B. København, ø., fru Elisabeth
Bredahl Jacobsen, Rørhol.s~ade 7 V~ København, K.t fru Emilie Lambertsen, Clasensgade 3 B, K~benhavn, ø.t fru Ketty Schousbo, Duebrødrevej 14, Ålborg, fru
M~.ik.·Mar!aretha
Dal~een, Fjendeslevvej 12, Brønshøj, K~benhavn, læge
Inger Mar!rethe Bredahi-Glud, Dæmningen, Vejle, og afdelingssygeplejerske Gunhild Bredahl-Glud~ Kornyæft!et 96, BalleruPt skøder og endeligt overdrager
underskrevne landsretssagfører Filip J.rgensen~ Nykøbing Sjæll., herved til

•
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.~endommen mtr.nr. 71 Rø~vig by og sogn, skyldsat for hartkorn li alb.
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4.

Der pålæ~~es ejendommen følgende servitut:
Ejendommen
skal henligge i sin nuværende tilstand og må ikke opdyrkes
ler beplantes. Den nuværende bevoksning skal bevares og fredes. dog kan
vnet tillade. at den begrænsest .dtyndes og fjernes af hensyn til udsigten.
På arealet må ikke opføres bygninger~ derunder indbefa~t skure. boder,
'kiosker, lysthuse~ badehuse o.lign., ej heller må der anbringes hegn, master
o.li~. uden nævnets samtykke.
Der t illægge s almenh~eden ret til at færdes og opholde sig på arealet,
dog Ilå der ikke dames nye vej e eller stier, og teltslagning, campering og
båltænding er ikke tilladt.
ål færdsel og ophold på arealet sker iøvrigt efter fredningsnævnets
nærmere bestemmelser og under iagttagelse af de ordensforskrifter- .. som dette
måtte foreskrive.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Holbæk amt. Danmarks Naturfredningsforening, Rørvig Naturfrednin@Bforening,
Odsherreds Turistforening,
Sadolin & Holmblad
København, S.t Det forenede Danske Livsforsikringsaldiieselskab "'Hafnialt, I/S Dybesø og R~rvig sogneråd •
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Nykøbing Sj. den 28. november 1958.
Ifølge fuldmagt
Filip Jørgen sen.
Til vitterlighed om un erskriftens ægth.d~ dateringens rigtighed og underskriverens myndighed.
Navn: Inga Nielsen.
~vn:
LiS Hansen
'9E111ing: elev.
St ill ing: ÅSs.
Bopæl: Nykøbing Sj.
Bopæl: iA.snæs
Rørvig den 30-11-1958.
f. R~rvig Naturfredningsforening.
Carl Olsen •
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Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købatad og Dragsholm Birk
den 9. dec. 1958. Tinglyst tillige som servitutstittende.
Skødet er endeligt.
Eæklæring i h.t. lov 127/1957 forevist.
Skovgård.
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