
03243.00

Fredningsnævnet 06-02-1964

Afgørelser - Reg. nr.: 03243.00

Fredningen vedrører: Kollemorten Blokhus

,Domme

la ksations kommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. O~2.~~. 00 o

KO L.. '- ~ lV"'lO I'Z, E"-J B,\..-0 K. H U S

r.olt GlVE l2. \Li.LLL 'Se:t

MATRI KE L Fa RTEG N E L S E

(ajour pr. '';;J 6 19b~)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

I

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



Anmelder:
", Lundah.l Nielsen

.' ogeS. Mathiassen
Landsretssagførere
Vejle

REG. NR. ';..2 ~J
matr.nr. 29 ~, Nr.Kollemorten,
Nykirke sign.

D E K L A R A T ION.

•e
"lYIETODISTKIRKENI DANMARK", Vejle I-fenighed,der er ejer

af ejendommen matr.nr. 29 ~, Nr. Kollemorten, øster Nykirke
sogn, deklarerer og vitterliggør herved for "Metodistkirken
i Danmark", Vejle Menighed, og efterfølgende ejere af den
nævnte ejendom, at ejendommen ikke uden tilladelse fra
Fredningsnævnet for Vejle amt må tilplantes helt eller delvist,
og at selvsåede træer og buske på den nord for den under ud-
stykning værende parcel nr. 2 af ejendommen liggende høj
skal fjernes af ejeren uden udgift for det offentlige.

Omkostningerne ved oprettelse, stempling og tinglysning
af nærværende deklaration betales af "Metodistkirken i Danmark",
Vejle I1enighed.

Foranstående deklaration vil være at tinglyse som
servitutstiftende på matr.nr. 29 ~, Nr. Kollemorten, øster
Nykirke sogn, af hartkorn o alb., med prioritet forud for al
pantegæld.

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende byrder
og servitutter henvises til ejendownens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Vejle amt.

,
Vejle, den 2. febre

FVA j.nr.
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1964.

"METODISTKIRKEN I DANMARK", VEJLE MENIGHED:

Alf Andersen Navn

Godkendes.

Fredningsnævnet for Vejle amt, den 6. februar 1964
Vejle

Navn •

Foranstående deklaration begæres tinglyst som servi-
tutstiftende på matr.nr. 29 ~, Nr. Kollemorten, øster
Nykirke sogn, af hartkorn o alb.

Vejle, den 27. februar 1964.
f.v.

S. Mathiassen
Landsretssagfører

Vejle.

Indført i dagbogen for Vejle
herredsret, den 28/2 1964.
Lyst: Tingbog Nykirke I
Akt: Skab M nr. 190.

Foreløbig indført i tingbogen med frist l. maj af T.d. S 17
at 28/8 1964.
Anmærkning: Samtidig er lyst dokument om Blokhus.

Jørgen Hansen
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Det attesteres herved, at forannævnte parcel nr. 2 af matr •
nr. 29g Nr. Kollemorten By, øster Nykirke Sogn ved landbrugsmini-
steriets skrivelse af 30. maj 1964 er udstykket med betegnelsen matI

hnr. 29 ,

Vejle, den ll. juni 1964.

Jens ]0
Landinspektør.

Da den i foranstående deklaration nævnte parcel nr. 2
af matr.nr. 29 ~, Nr. Kollemorten, nu ifølge Landbrugsmini-
steriets skrivelse af 3o.maj 1964 er udstykket og skyldsat
under matr.nr. 29 h, Nr. Kollemorten, øster Nykirke sogn,
begæres foranstående deklaration endelig tinglyst som ser-
vitutstiftende på matr.nr. 29 g, Nr.Kollemorten, øster Ny-
kirke sogn.

Vejle, den 13. juni 1964.
f.v.

S. Mathiassen.

Indført i dagbogen for Vejle
herredsret, den 15/6 1964
Lyst: Tingbog
Akt: Skab nr.

Foranstående lysning er endelig, da betingelserne
herfor nu er til stede.
Vejle Herredsret, den 13.6. 1964

Jørgen Hansen
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REG.NR. J~"J

matr. nr. 29 h Nr. Kollemorten,
Nykirke sogn.-

D ~ K L A R A T ION.

Ved skrivelse af 20. december 1963 (j.nr. 423/63)
har Fredningsnævnet for Vejle amt meddelt tilladelse til
udstykning af en parcel ( nr. 2) af matr. nr. 29 g, Nr. Kolle-
morten, øster Nykirke sogn, der agtes givet i brug til
"lvletodistkirkens spejdere i Vonge og Give" til opførelse
af et blokhus nærmere end 300 m fra skov.

l den anledning begærer underskrevne "lYlETODISTKlRKBN
l DANlvLARK", Ve jle riJenighed,herved tinglyst som servi tutstiften-
de på den nævnte under udstykning værende parcel af matr. nr.
29g, Nr. Kollemorten, 0ster Nykirke sogn, følbende bestemmelser:

Den af Fredningsn@vnet for Vejle amt meddelte dispensa-
tion til opfør elGe af det nævnte blokhus gælder kun, så længe
parcellen er givet i brug til I'letodistkirkens Spejdere i Vonge
og Give og kun så længe, disse anvender blokhuset til arbejde
indenfor spejderbevægelsen.

Når disse betingelser ikke længere foreligger, skal
blokhuset fjernes og grunden ryddeliggøres uden udgift for
det offentlige.

Påtaleberettiget er iredningsnævnet for Vejle amt.
Omkostningerxle ved oprettelse, stempling og tinglysning
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af nærværende deklaration betales af "lVletodiskirken i Danmark",
Vejle lVIenighed.

Foranstående deklaration, der foreløbig tinglyses på
matr. nr. 29~, Nr. Kollemorten, 0ster Nykirke sogn, i medfør
af tinglysningsanordningens ~ 17, vil til sin tid, når udstyk-
ningen er approberet af Landbrugsministeriet, være at tinglyse
på den udstykkede parcel forud for al pantegæld, men med re-
spekt af de parcellen eventuelt påhvilende byrder og servitut-
ter, med hensyn til hvilke der henvises til ejendommens blad
i tingoogen.

Landinspektør Jens Bo, Vejle, er bemyndiget til at
forsyne nærværende deklaration med parcellens rette matr. nr.,
så snart udstykning måtte foreligge.

Vejle, JeL 2. f8b~uar 1964.
ti bj~T O])1ST KIRK:c.,N I DAl-H'lil..RK.",V.c.;JLJ:;; I!IJ::,NIGHED:

Alf lU'ldersen na\Tn.

G od};:. endes
Fredningonavnet for Vejle amt, d. 6. februar 1964.

Vejle.

Rimin

Foranstående deklaration begæres herved tinglyst som
servitut på den under udstykning værende parcel af matr. nr.
29&, Nr. Kollemorten, 0ster Nykirke sogn, og foreløbig
lndført i tingbo~en i ill8dføraf tinglysningsanordningens

Vejle, den 27. februar 1964.
f.v.

b. Hathiassen
Landsretssagfører

Vejle
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Indført i dagbogen for VeJle
herredsret, den 28/2 1964
Lyst: Tingbog. Nykirke 11
Akt: bkab M nr. 190
Foreløbig indført i tingbogen

med frist i inf. af t.d. 0 17 til
28/8 1964.

Åpm: Samtidig er, lyst dokument
ow beplantning m.ID.

Jørgen hansen

)e~ atteste:.ces herved, at forannC3vnte parcel nr. 2 af
matr. nr. 29~ Nr. Kollenorten By, 0ster ~ykirke sogn ved land-
brugsministeriets skrivelse af 30. maj 1964 er udstykket med beteG-
nelse~ matr. nr. 29h.

Vejle, den ll. juni 1964.
Jens Bo

landinspektør

J)a den i foranstående deklaration n&...vnteparcel nr. 2
af matr. nr. 29~, Nr. ~\.olleLlorten,nu ifølge lJandbrut:,sminister'L:Jts
skri~8_~o ~~ 30. ~2j 1964 er udstykket og 5~~ldsat under matr.
nr. 29~, Nr. Kollemorten, )('.IsterHykirke so€=,n , beC:CJresforan-
ståenue ceklaration endelig tinglyst som sevitutstiftende på
matr. nr. 29117 ir. hollemorten, Nykirke sogn.

Vejle, den 13. jUili 1964.
f .v.

b. I'-lathiassen



Indført i dagbogen for Vejle
herredsret, den 15/6 1964
Lyst: 'ringbog•
.hk t: bkab nr •

FOl~anståend.e lysning er enctelig da betingelserne herfor nu er
til sted.e.

V~jle Eerredsret, den 15/6 1964.

Jørgen Hansen
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