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"",. ftt., eJerllY, 1OflI: ga, gb og gC, Ørritslev By
(I K.betth1Y1J bllWJ

__(I. UflØrJydsb""". SøndersØ SolD, Odense Amt.
"'W..,W.ltlngbogelt, .I. otoko:Qi fra fTednin€;snævne t
Ilt ..... , .,.,.,"fII. for Odens e amtsradskreds.

st.-pel- Ol ~ AnmeIder:;~::el
Jtr. mturtredn1ngslovens I 3~, 6. edningsneevnet

r • '[; .... \ .- •• ,... f O r
(I\I 1.J~ae amtsrådskreds

O, SE P. 1964
Til sikring af den kulturhiatoriske og landskabelige værdif~~i~r~~tsl:v M:lle
repræsenterer, begærer underteanede ejer af ejendommen, matr. nr. g , g og
gC Ørritslev By, sønderSØ Sogn for mig og efterfØlgende ejere følgende bestem-

.. 1M" UIIIflyet ... ei •• doamea Ol • parceller, hwri den maatte blive delt:

Gade CIf ... nr.:

6.2/8
. .
- 1. SEP.196 4 DEKLARATION

1)Der maa hverken foretages udvendige 'eller indvendige bygnings ændringer paa
møllen uden de paataleberettigedes samtykke. Denne bestemmelse gælder ogsaa
mØllen. mekaniske dele, saasom gear, kværne m. v. samt for vingerne og for
krøjeværket, naar disse elementer er retableret.

2) Enhver reparation, hvorved gammelt erstattes med nyt i samme maal og i
samme materiale, kan dog frit udføres, saa vel af ejeren som af de paataleberet-

ti,ede.

3)Naar det bliver økonomisk muligt, vil mØllen blive opmaalt paa de paatalebe-
rettigedes foranstaltning og uden udgift for ejeren, og en kopi af opmaalingsteg-
ningerne vil da være at vedhæfte denne deklaration som grundlag for bestemmel-

serne 1 SS l, 2 og 6.

e 4) Hvis mØllen har staaet ude af drift med vindkraft i over eet aar fra det tids-e punkt, da den paany kunne køre, kan Nationalmuseet overtage driften for et tids-
rum af mindst 5 aar.

5) Møllen og grunden deromkring 1 en afstand af 15 ro maa ikke anvendes til op-
lag af _Uedriften uvedkommende effekter. Der maa ikke holdes dyr i mØllen.

6) Der maa ikke foretages nogen bebyggelse eller beplantning og ejheller jord-
arbejder paa det i S 5 nævnte omraade.

7) Naar der ikke er folk paa mØllen skal den holdes afiaaset. Nationalmuseet
leverer en laas hvortil ejeren faar to nØgler mens Museet selv har en hovednØgle.
Der skal mellem ejeren og de paataleberettigede kunne træffes aftale om offentlig

adgang, men ejeren kan dog begrænse adgangen til de perioder, hvor mØllen er i
drift og der er mandskab paa møllen samt til de perioder, hvor de paataleberet-

tigede paatager sig ansvaret for forevisningen. Opkræves der entre ved forevis-
lleledu...., ningen, skal 75% heraf gas. til møllens vedligeholdel..se.
·... vlw

.5 ..- • ICleld.k .... A/S, K.~nh.Vft



~ \. "
~. '.",

.,

a) De PMtalaberettilede skal naarsomhelst kunne beaigtige qlØllen tor at kon-
:,~ ..... ., .. 4enne 4eklarations bøtemmelaer overholdes.

,PaaUalelJerettigede er: Nationalmuseet; K~nhåVn"K.· " "1,' . ~

NaturfredDingsnævnet for Odense Amtsrldsk.tteda

hver for aic:eller begge 1toren1llg.
,

a b e.Denae deklataUøn begære. t.iftClY8t paa matr. Dr. i •• ae 9 • Ørriulø By.e søndersø Sogn, Odense Amt.

Jfa~ H~Som ejet"': dato:

• ;

O't'enstaaende bestemmelser tUtrædes for:

Nati.oaalmueet: ~. ~ dato:

N'aturt1."edningsnævnet for Odense Amt _
rf.dskredal

dato:

Edr4n

Indført i dagbogen for Bogen.
rets.'"eds, den - 1. SfP. 196 4 ~ .1.,.

Lyst. ~
1Jp.:

iaJt 3 kr. _ 1 ••

Fotokop1e~s r1gt1~hed b~kræftcsl

, den ~j.8pril +965.
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