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Deklaration.

Undertegnede ejer af matr. nr. 38-a Brandholt m. m.,

..,&0\1 t) ....o~ .. , l.oogar herved på 3U der på parcellen kun må op-

f_res en bygning overenss temmeme med de af fredningsnævnet

i sag nr. 3.42/1968 godkendte tegninger, At bygningen ingen

sinde må benyttes til 'helårsbeboelse, .u e jeniommens buske og

træer ikke må fældes, men i fornØdent omfang skal vedligehol-

des ved nyplantning, og.At udstykning af parcellen og opførelse

at andre bygninger ikke kan fim e sted uden tilladelse fra.
fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds , hvis afgørelser i så

henseenie er endelige.

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pante-

gæld, men respekterer de indtil den 19.august 1968 lyste ser-

vituter og byrder.

på tc:.leretten t 11kommerf reLiningsnævnet for Odense amts-

rådsk:::-eds.

Jeg erklærer mig udtrykkeligt indforstået med at bebyggel-

sen ikke lovligt kan ske nærmere kysten end 100 meter fra den

for græsvækst blottede strandbred.

Odense, den 1% /'f6f
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