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Afgørelser - Reg. nr.: 04660.00

Fredningen vedrører: Bogensø Strand

Domme

la ksati onskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 04-04-1968
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REG. NR. O ~ " G O . o o O

Q,O<qE~S.Ø S\RA~D

•
MATRI KE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. ~ /7 196B)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:
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~~~ huREG. NR. 7'~to /j

FOTOKOPI UDFÆRDIGET AF
ODENSE BYRETS 3. AFD.

J. lo.74~. e-KW. ;
Mtr. nr., eJerliY, logn: Stempel: kr. lire

Cl ICeenhayn baner)
.. (I ..... JydMe1Mdl. &1 del ef matr. nr. 2 ~ og 2 f
.,.)W,ogbl.ltJngbogen, af Bogensø, Stubberup sogn.
llIt. at., 'lulu, 109ft.

=,.} bopæl: Odense, Aar-
hus og Ho-

Anme/der; bro.c...... .,.:
•

~
for 6:L.,.-

Odense Amtarlda~- TH. E1OZNSROO • INGE EJGE!~1OD
Londar&taee~ferere

ODE II SIlE
U~DGÅET

l o J;.~

OdL b. 3. afd.

D E K L A H A T ION.=========================
r anledning af at underskrevne

/l'TIest~I'bo«binder "AI ?UIiRMAN~, BUlowevej 21, Odense,
fru E:.::.) :i.USEN, f .Fuhrmann, Højmarksvej 13,HØ"jbjerg,AarhuB,
tru IDY R0MSGAARD, f.Fuhrmann,Vindøe Teglværk,Hobro,

der til privat skifte har overtaget boet efter vor afdøde fader, fa~
brikant Otto Puhrmann,Odense. til staten har afhændet et areal af
matr. nr. 2 ~ og 2 [ af Bogensø, Stubberup sogn, deklarerer vi her-
ved, at der på den del af arealerne, der er beliggende vest for den
offentlige vej, .og som ikke :rhverv.es af staten, pålægges servitut
om forbud ~od beh1~~else, herunder 'opstilling af campingvogne el.
11 ~G.~.:e~.~~~:••u~l&gt dele 80. privat fællesareal for
ao rbusparceller udstykket fra sælgernes ejendom, dels som hørende
til ~lg.rnes nuværende som~erhus på ejendommen.

Servitutten respekterer den til enhver tid gældende
med hensyn til almenhedens adgang til'færdsel og ophold på
den.

i
"

lovgivning I
strandbred- ~

/

il;edhensyn til byrder, servitutter og hæftelser henvises til
eje~dornmens blad i tingbogen •

.åtaleberettieet er fredningsnævnet.
Odense, den 22. marta 1968;

I henhold til fuldmagt fra fru
Ellis Hansen og fru Idy Rømsgaard og
på egne vegne:

,
t"

Kai Fuhrmann
Kai Fuhrmann

Til vitterlighe~ om ægte underskrift, riGtig datering og

I

---- ~L
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~.r.kriv.r~; •.~~ldmyndighed'
Eigel;lbrod
Th.Eigenbrod
landsretssagfører
Odense.

Odense ~~tsrådskreds
? N. V.

;~dr6n

Begæres lyst på matr. nr. 2 ! og 2 f af Bogensø,
~tul)~fr~S' .o.n.

1f~.U.': ..:. :. ;uli 1968.
};igenb:-od sign.
Th.Eigenbrod
landsretssagfører

I.aJ:",rl 1~.. . ~~..i : J:" r:ft;.~ 1 ~e:te:uIu":lD

Jo.. -, : ..:1 t:3 :~~l;.~
Intllll.x.J. Bt ~d] :,L.1Q. :A\t:5b~ ({ ...y.}]

0;/7

. f::. VJehner

A. F. \IIJ('hner
fr~ .

...

FOTOr.QPIE~;S RIGTIGHED BEKRÆFTES
DGNvi,flicl/I OC~ijSf mm 3. AFDELING, den 2 9 JA~ 1Q69
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