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Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.: C) '3 l l q . o C> o
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C/jh

rj.694/1963

Matr.nr. 24 e Brandbolt, Nymark
og Fogense, Skovby sogn.- Anmelder:

H. W. BERO LARS CHRISTENSEN

ADVOKAT." . ODENSI!

M. W. BERG. LARS CHRISTENS&!
HANS FOLKMAR

A(M)KATER - ODENSE - (09) 117811

D e k l a r : t i 0 n .---------------------------
TJnders'{revne ingeniør T h o r k i l d K n u d s El n ,

Femkanten 13, II, Odense, deklarerer herved for mig Or eftar-
fØlgende ejere af ejendommen, m~tr.nr. 24 e Brandholt, Nymark
og Fogense, Skovby sogn, af hartkorn 1 fjk. 2 1/4 alb., at der
på denne e~endom alene ~~ opføres eet sommerhus for een fami-
lie, og at yderligere udstykning ikke må ske uden særlig til-
ladelse fra lredningsnævnet for Odense Amtrådskreds.-

Påtaleret efter denne deklaration har Fredningsnævnet for
Odense Amtrådskreds.-

e
e
e

O d e n s e, denf,r,november 1963.-

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed
•••t underskriverens myndighed:
' ••0: ~~ .. -~. Navn: #a::'~4-'.c.~,
8tl11iDl: ;1fH,? Stilling: 7~,,,/,~
BOpllll:~ ... .,~ ;P&/~ Bopæl: .r"",,,,,,,", /~~NIJff;""/.

\ ~ ~{#.



J

Afgift
§/Z. lo kr. -
§ "
§ 141 ~,,'

§142
~,,-

ørø

"
"
"

ialt /? kr. - øre

Ind/crt; dagbogen for Bogense
retskreds, den 2 o. Nm~1963.
Lyst.

~ r, r;
~.: vOf~"'~ ~~7-~.:v,..-

('
h?utYt ~~L- /~W-~';rr~.
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Ellehauge Hansen ), '
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~~._. D E K L A R A T ION---------------~-----
Undertegnede assurand~ Kell Porsfelt, Elmedals Alle 35,

Fruens BØge, der er ejer af fØlgende parceller:
matr. nr. 19 c Brandholt by, Skovby sogn, af hartkorn: l fdk. o 3/4 alb •

h " 22 ~ R~~ndholt by, ~k(v~~ • " 1 •
bestemmer og deklarerer herved ~ed virkning for mig.og efterfØlgende
ejere af den fornævnte ejendom,
at der på den nævnte ejendom kun må opfØres eet hus, beregnet til, bo-

lig til een familie, og
!l den ovennævnte ejendom ikke må formindskes ved udstykning eller på

anden måde, uden s~rlig tilladelse fra fredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds.

Grundenes areal er fØlgende:

" 22 e Brandholt
13.390 m2

5.923 n (heraf vej 118 m2)
matr. nr. 19 ~ Brandholt

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på
fornævnte ejendom med prioritet forud for al pantegæld og således,
at påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Odense arntsrådskreds.

O d e n s e, den 1'_ april 19'6. .

bet ,o; under

~.
ægthed, dateringens r1gt1g-

OgNS' MØLL~R
ODB1I.,> "

" -,,~,.,. ' .;
JIf'~"" .,~~ 4!....,,J~ ~.;. ......... ~. 1 .....:0:_ ........... ..:.1 ._ .. i<.M~~_______________ -L- ----"-_=_
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cst.

Foranstående retsanmærkning annulleresj 'fI,~. ~. - ... :

Dommeren i Bo 9"e, den /I // ~ ~

~~~e ,-EllehaugeHan.. / I '.
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Bestilling ..
formular

D

D~G NR~.z: i~'":~" Jf' '?kr. 00 61;. ............1. :. .. ab n,$
(udfyldes af mmerkontoret)

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: 4
11-2b Brandhol t
m. V -, Skovby sogn.

Anmelder; Fredningsnævnet
for

Odense Amtsr.idskreøs

Genpart.

D e k l ~ r _ t 1 o n •

men t'CS~ldttC "~'1" de V"\ p~.:rcell.en den .t. Juni l~(.; hvil" ncH! Ml'''

vltutt~rQg ~1rd.r.

Klb ..t:e'hJ-EJl':i,; !L :rr"fi"hJq~, d.n. 1j. sept. 1966.
CCt.rL

Jens ~. Mortensen

.t~ueust Juli us Greger sen.

Tjng1ysningspåtegning.
Gen-

Jensen & Kjeldskov A/S. København
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Matr. nr. 25d

Brandholt m.,
Skovby sogn,
Skovby herred,
Odense amt.

FOTOKOPI uo;:r..{~);GEr Ai;

OD EN S E BYRETS :~3:A FO. 6 ;J~l
'7) /;%'

Akt: Skab /;J. nr • .2 $"1· cf /1 /

REG. NR. 3.'-:)-;~!!

5?!.l
19. SEr 1967

(j)M C)'Dr; V7'

Anmelder:
Landinapektørfirmaet
RUbbe & Thorlacius

Odense

D E K L A H A T ION •

Undertegnede H. O. Hansen Hvedevej 19 Nyborg og Poul Pedersen,
Prins Raralds Alle 18 Fruens Bøge, indgår herved på - som vilkår for
at opnå tilladelse til opførelse af et sommerhus på matr. nr. 25dt

I- v •

Brandholt m., Skovby sogn - at nævnte matr. nr. ingen sinde må yder-
ligere udstykkes, at den eksisterende træbevoksning ikke må fjernes,
og at der ikke må opføres mere end et beboelseshus på parcellen.

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pantegæld, men
respekterer de på parcellen den l. sept. 1967 hvilende servitutter og
byrder.

Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnet for Odense amtsråds-
kreds.

~F~' aen2J:.~.f~ .... ;(.f:.;(~ ...
//_cJ-b7 '*~ ~-Le~~Fruens Bøge, den •.. /.0 ••• 0 0 ••

Undertegnede Hans Hansen tiltræder herved foranstående deklara-
dtion i min egenskab af ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 25 Brand-

holt m., Skovby sogn og erklærer mig indforstået med, at der noteres
på parcellens blad i tingbogen.

Fogense, den ••~"'0.o .(~~.7:. .
~ ~.MV'



Afgift
,. lp kr. - ere

u III

141
~JJ-

142 3,,-- ~-

Indført I dagbogen for Bogense
retskreds, den 1 E. SEP.196 7 /.
Lyst. ~~~~ p-,._ _ (~

EII.hauge Han.en ~/h-. ,f',/
/

C...
lO

t I ?kr. - øre

-t }d -y~

~)

FOTOKOPIENS RIGTIGHED BEKRÆFTES,
DOMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AFDELING, den 1 9 D K .', ?B~ ,

• - .~ __ ,-J
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I~DGAET

B ~[P. 1969

Ods. b. 3. afd.

j. nr. 498/69
639
·P.1969

FOTOKOPI UDFÆRDIGET AFREG. NR.3/:,') %'9.
ODENSE BYRETS 3. AFD. .

Matr. nr. 29-d
Br,'ndholt m.m.,
clkovby sogn.

Anmelder:
Frednin('wnlT'vnet

f ej r
Odense amtBrådskred.t

D e k l a r a t i o n •

Undertegnede ejer åf lIlatr.nr. 29-d Br,:;lndholtm. m., ukovby
'""-- ~

sogn, indgår herved på at der på parcellen kun må opiøres et
sommerhus overensstemmende med de af frednin.;snÆvnet i sag nr.
498/1969 godkendte tegnins€r, at bygningen ingen sinde må benyttes
til helårsbeboelse, at ejendommsns buske og tr,:eerjkke må fældes,
men i fornØdent omfang skal vedligeholdes med~plantning, at der
mellem huset og vejen anbringes en slørende beplantning, hovedsage-
lig bestaende af birk, fyr og gran, o~ at udstykning af parcellen
og opførelse af andre bygninger, herunder om- og tilbygning, ikke
kan finde sted uden tilladelse fra fredningsnævnet for Odense
amtsradskreds, hvis afgørelse i så henseende er endelig.

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pantegæld,
men respekterer de inden den 19.august 1969 lyste servituter og
byrder.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Odense amtsråds-
kreds.

Jeg erklærer mig udtrykkeligt bekendt med at bebyggelsen ikke
lovligt kan ske n2rmere kysten end 100 meter fra den for E~vækst
blottede strandbred.

Odense, den 6. september 1969.

Oven-



stående meklaration tiltrædes.

.'
Afgift

102 -J (J kr. - øre'

" "

t / ~ kr. -
y/_l

øre

Fredningsnævnet
for

Odense amtsrådskreds den 8. september 1969.
P.N.V.

Indført ; d~::b:>gen for Bogense
retskreds, den jj)- SE? 1969
Lyst.

7:'1" T'" 1'~",".1D•.. :J•• ,"t,:;uorscn

FOTO~OPiENS RIGTIGHED BEKRÆFTES.
DOMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AFDELING, den t 6 SE~. 1969

/ I
~~)

Edr6n
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