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I.DEKLARATION
," ~ ~ - ....... . , ...

, Den selvejende~insti~tion VINGSTEDCENTRET har ved betinge-
de skøder erhvervet matr.nr. 16e ~6s.16~·16t·og·16i ødstod by og- ... - - -.-.

.sogn, en,under udstYkning værende parcel a:r 16 Z smst. beteenet
n1l.ft r-o nr. 16afi , .

l~r::2:,=ai=:J;6::~ samt-en' un'der ud_stykning værende parcel ~ 16,::
" smst. betegnet l>=C~='2=~;L6=E'i matr. nr. 16~

t ;"
-;~

, .
Institutionen har e~vervet ~illadelse til op~Drelse ~

nye centerbygninger m·.v. på arealet og i den :forbindelse har in-
stitutionen påtaget sig :forskellige forpligtelser over :for land-
brugsministeriet, :fredn!ngsplanudvalget og :fredningsnævnet, der
herved s~es ved tinglysning på ovenstående matrikelnumre af

I, følgende bestemmelsera .'" l '. . ,.

§ l •

~.. . ..
Vi anerkender, at der påhviler ejendommen :fredskovpligt i

den ·~dstrækning, som det er indtegn~·t a:r l~ndinspektøren på ved-
hæ:ftede kopi a:f. matr~e~ortet.

.' to

Det :fremgår heraf,. at :fredskov eller :fr~dskovp1igtig grund
~ ~:findes;på matr.nr. 16 1, 16 ~ og 16 !~

.1sa længe ovennævnte' institution er ejer af' dis sd arealer,
og så ~ænge de på ejendommen værende anlæg anvendes til uddannol-

"se,'konkurrencer m.V. i skydning og idræt , ~tages nævnte :frod-
\ '

, ,.",8~ov~e~8,r .t:l.J. lY8 tøkov :l.' h. t • øko~1~;ven8 § 7 8 tI<.. li, 8ål~de8 at "'1
• .'. I'

.~ , ... .
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rydningor og rOGUlorinGor hora~ til op~ørolso a~ bYcninaer e~
anl~g ~ veje, stior, sl,ydobanor, sportsanl~g,m.v. kun kan ~indo
stod a~tar nærmore ~orhandling mod og tilladelse ~ state~s skov-

, tilsyn i Vejle amt i samrad med vejle amts frednin~snævn og frod-
"ningsplanudvalg.

§ J.
"

licla ejendommons areal skal til enhver tid ved passendo kulti-
verings- og tilplantningsarbejder, herunder evt. afskærmende be-
plantning bringes og holdes i on sådan stand, at det sa vidt mu-
ligt har sammo l'ara1~te~.som det omkringliGgende landskab, og så.-
ledes at arealet na~urligt falder ind i dette.

Ejorne er plig~ig at rette sig ofter de anvianingof, der'med
henbl~ herpå måtte blive meddelt af de påtaleberettigede.

... , § 4•
. -Der må ~e uden de påtalcberettig~des ~triftli~e samtyl~e op-

.;~ør~a Yder~igere bygnin~er eller ombyzni~~er ud over de i projek-
tet af?august 1970 påtærutte nyopførelser m.v., ,

, • o,,
§ 5.
.

o,', ,,' •• ' så:fremt arealet ikke længere anvendes til institutionens
idræts:formål eller tilsvarende, :fritids- el~er frilufts:forwå~, k~.
større eller mindre dele a:f arealet med.et års ;forudgående varsel

II,

~... - .. .,

• '., . r ••

" .. '"" .','
" ~,..

. }

af de påtaleberettigede ~wves tilbageført til jordbrugs~ssig an~
vendelse (d.V.s. e:fter.landbrugsministeriets afgørelse til aGor- ,
dyrkning eller· gr~s~ing,"'"~llor ~il .tilplantning evt. mod pf.Llo.agl,;else'. '. ' .. ' .
,Qf.:fredskovpligt, hvis e~ sådan i :forvejen ikke påhviler arealet).

De påtaleberettigede vil endvidere i nævnte til:fælde kunne kræ-
ve alle mindre ~æg og bygninger ned~ev~t.

§ 6.
, . Ejeren :forpligter endvidere sig og alle e:fterfølgende ejore til

at indmelde skovarealerne i vejlo amts skovdyrkerforening og er
.ind:forstået ~ed, at skoven e~ unde~ ~tadigt statstil~yn, således,
a~ s~oven,skal synes af ~k9vtilsYn~~ ~indst hvert Ste år.

I
Genparter ~ de ved disso lejligheder ~ørte sYnsprotokoller

skal t~gå de påtaleberettigede.
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,
..

- J -

..
Ejeren forp~igter sig ti~ at 1ado 40 area~er af matr.nr.

16 t smst., der er v~st med rød skravering på vedhæftode rids,
'06 Bom er fredskovp~iet undergivet, tilplante med løv~ræ e~ter
skovtilsynets anvisning.

§ 8.
Denne deklaration tin~~ysos'servitu~stiftende på matr.nr.

16 a 16 e 16 ! 16 ~ 16 !16 ~ Ob 16 ~ Ødsted by og sogn med
prioritet forud for al pante~~ld.

Når de anførte parceller nr. 2 af 16 Z og 16 ~ er udstyk-
ket, bliver nærværende servitut vod erklæring i h.t. tinglys-

·.ningslovens § 22 at 9verføre til de udstykkede paroeller og
udslette på resteJen4ommene •

..
•

. ... -
påtaleretten tilkommer iandbrugsministeriet og frednings-

: t •

l. nævnet ..for' Vejle amts fredningskreds samt for do i § 2, J, 4 og
S ~ørte bestemmelser tillige ~redningsplanudvalge~ for Vejle

,,'!'- aJllt •

" l

Med hensyn til de ejendommen påhvi~ende byrder og servi~
tutter.~envises til ejendommens blad i tingbogen.

!

Vingsted, den ~5. jul~ 197~.
. "
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AOVOK"T
LANDsRIlTSSAO,ORBR.

KØBENHAVN V.

matr.nr •.11 up 16 Z.22 ~
Odstod by og soan

J..nmc1dcr:
lnndsrctssClCi'ører
C .1:. Holm
:·~or.lCrsGClda19, 2.v.
1362 Kobcllhavn K.-

.,"

D E IC L Å R Å l' ION • .li
"

Da Danslce 'S1cytta-Gymnastik- Ot; Idr<nts~oraningars Slcytta-
gruppe·har ved betinget skade erhvervet matr.nr. 11 ~, 16 Z
og 22 a Ødsted by og sogn.- .

, ,

Skyttegruppan hår.erhvervet tilladelse til ombycuing a~
bostående skydeanlægt' og i den ~orbindelse har SkyttoGruppon
pat~get siG ~orskelliga ~orpligtelser over ~or LandbruGsministe-
riet, ~redningsnævnet og ~redningsplanudvalget"dor herved sucres
ved ,tinglysning på ovenstående matrikelnumre ~ ~ølgende bostom-

" l,,.'melsera

,"

• "l.
§ l.

Vi anerkender, at der påhviler ejendommon ~redskoyp1igt i
den udstrækning, som det er indtegnet a~ landinspektøren på
vedhæ~tede kopi ~ matr~elkortet.

Det ~remgår hera~, at ~redskov eller ~redskov~li6~ig grund
~indes·på matr.nr. 22 ~.og 16 r ødsted by og sogn •

" l. '. ". '
. .-

,
,I:. ., ~

'o • ~t·'. så. ~ænge ovennævnte institution er ejor a~ disse area~er,

og så længe de på ejendommen værende anlæg anvendes til uddan-
nelse, konkurrencer m.v. i skydning og idræt, indtages nævnte
~redskovarealer til lystsJ.;ovi h.t. sl\:ovlovens§ 7 stk. 2, a4-
ledes at rydninger og reguleringer hera~ til op~arelse a~ byg-

,. '

ninger og anlæg ~ veje, stier, skydebanc~, sportsan1m~ m.v.
kun kan ~inde sted e~ter nærmere ~orhandlina med og tilladelse
a~ statens' skovtilsyn i vejle amt i kamråd med Vejle amts' ~red~
ningsnævn og ~rednj.ngsplanudvalg. '... "

U.J14 5 ()B / 19 71
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.'
Ho~e ejendonunensarea~ ska~ ti~ enhvor tid ved passonde

ku~tiverinGs- oG ti~p~antsninesarbejder, herunder evt.,af6k~r-
mende bep~antning, bringes og ho~des i en sådan stand, at det
så vidt mu~igt ,har samme karwtter som det o~~rinG~iggcnde ~and-

,skab, OG sa~odes at arealet natur~igt ~a~der ind i dette.

'\
\
l

Ejorne er p~iGtig at rette,sig e~tor de anvisninger, der
mod honb~~ herpå måtte blive mcdde~t a~ de påtaleberettigede.

\

\

§ 4.
Der må ~e uden de pataleberettigedes skri~tlige samtykke

op~øres yder~igere bygninger ellor ombygninger ud over de i pro-
jektet af august ~970 patænkte nyopføre~ser m.v.

så~remt area~ot Ddce ~ronboro-anvendes ti~ institutionons
idrætsformå~ o~~er ti~svaronde fritids- e~~er friluftsforwål,

.~kan større e~~er mindre dele af arealet med et års forudgående
varse~ af de påtaleberettieede kræves tilbageført til jordbrugs-
mæaaig anvendelse, {d.v.s. efter landbrugsministeriets a~gare~se
til agerdyrkning eller græsning e~ler til tilplantning evt. mod
pålæggelse af ~redakovpligt, hvis en sådan ikke i ~orvejen på-
hviler arealet).· ',",'

'

" De påtaleberettigede vil endvidere i nævnte til~ælde kunne
.; -kræve alle mindre anlæg og bygninger nedrevet.

e'o'
Ejeren-forpligter endvidere sig og ef~erfalgcndo ejore til

at indme~de ~~ovarealerne i vejle amts skovdyrkerforening oe er
ind~orstået med, at Skoven er under stadi~ statstilsYn, således
at akoven skal synes ~ akovtilsynet mindst hvert ~te år.

t '

Genparter af de ved 'disse lejligheder førte synsprotokoller
• skal' 'tilgåde·'påtaleberettigede~o.- '.... ,

' ..... , '" • j '/

. . ,
-. lo' , ..

~... ::
'.De~e de~aration tinglyses servi'tu~stiftendepå matr.nr.



,.

,
e·

"

e·

,. .--

- J -

l~ ~' 22 ~ o~ 16 ~ mod prioritot forud for al pantogmld.

påtaleretton tiD,o~nor landbrugsministeriot og frodnin~s-
nævnot ~or Vej~e amts ~rodninGskrods s~t ~or do i § 2, J, 4 og
5 anførte bestemmelser tilli~e fredningsplanudvalget ~or vojlo.
amt •.

Med hensyn til do ejendommen påbvilende byrder og servi-
tutto~ henv1oeo til eJendo~nens blad i tincbo~en.

VinGstod den 15. ju~~ 1971.

·f· 71 /4iitiJ'

---",

.,' ! ,''I ". r .-.:

' .. ~ " •• ' .,,', , .:;O', ...

.,' /'
" /~ ~.<..

Foranstående deklaration tiltrædes af Vejle amts Skytte-
Gymnastik- og Idrætsforening som ejer ifø1se tingbo6cn
af foranstående ejendom.

.,
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