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MATRI KE L FaRTEG N E L S E

(ajour pr. 2Y/ CO 1968)
i,æIAiA~"1 omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: '/

Se også REG. NR.:



Matr. nr.
l) Rue by

Vigerslev sogn.

: ,

Anmelder: •~., .... FrednIngsnævnet
for

F D T O K O ? l U D F Æ R D J G ET ~ense Amtsr&isuø

nnEf\:~E rYRETS 3. AFD.
'" L A liG ' 96 8{.. .• 1',J' t Dekla:hation.

Undertegnede ejere af matr. nr. 27-1 Rue by, Vigerslev sogn,
indgår herved på
at der på ejendommen kun må opføres en bygning overensstemmende
med de af fredningsnævnet den 29. juli 1968 godkendte tegninger,
~ opførelsen ikke må påbegyndes uden forud indhentet tilladelse
fra amtsbygningsrådet,"
~ bygningen ingen sinde må benyttes til helårsbeboelse, men ude-
lukkende til ferie- og weekendophold og kun for medlemmer af Fri-
villigt Drengeforbund eller tilsvarende organisationer (spejder-
organisationer o.l.), samt
!! udstykning af parcellen og opførelse af andre bygninger ikke
kan finde sted uden tilladelse fra fredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds, hvis afgørelse i så henseende er endelig.

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pantegæld.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Odense amtsråds-

kreds.

Pårup, den 19,.august 1968.

For F.D.F., Pårupkredsen:
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Som ejer af parcellen ifølge tingbogen tiltræder jeg foranstående
deklaration.

Vigerslev, den



Afgift
tJ.2 . / pkr. '
~ "
~141 y' .. -
~142 3 .. ""

Indført l dagbog-en. fOi Boa~ns"
retskreds, den _'-.";.I-\U~ jtr J

Lyst.
Arun.: Forud hæfter diverse servitutter

og pantehæftelser.
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J. Freksen IøIt...

lit /? kr. - øra
{.t/~- FOTOKOPIENS R!GT!G~![n eEKRÆFTES.

DOMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AroELlNG, den 2 9 :AN, 1959
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