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matr. nr. 22c og 36~
Tunø by og s;gn.

21. FEB.19 7 li *

,.te! .
AnmeldRfG. NR. o,?/?,
Søren Windinge -!.3/
landinspekt.ør 4-7/
Mejlgade 39
8000 Århus C.

D E K L A R A T ION-----------
§ l Indledning.

stk.l Underskrevne ejer af matr. nr. 22c og 36a Tunø by og sogn.
henholdsvis gårdejer Ivan Johanse~, Tunø-Kattegat, og gård-
ejer Hjalmar Olsen srnst. pålægger herved det nedennævn~e
område følgende servitutter:

I § 2 Område.

stk.l Deklarationen omfatter de i §, l nævnte ejendomme, som på
vedhæftede deklarationsrids i 1:1000 er orngrænset med sorte
prikker. Deklarationsarealet er opdelt i 2 områder således:

område I: omfattende nettogrundarealerne,

område II: omfattende vej- og stiarealerne samt fællesare-
alet.

§ 3 Veje, stier og fællesarealer.

stk.l Byggemodning af området foretages af udstykkeren, Thorkild
Kristensen A/S, Kong Christians Alle 37, 9000 Ålborg, for
grundkøbernes regning.

stk.2 Indenfor deklarationsområdet forløber kommunevej nr. 6 samt
del af kommunevej nr. 2. De øvrige viste veje og stier i om-
rådet henligger som private og vedligeholdelse og renholdelse
påhviler de respektive lodsejere efter gældende regler berem.
(Disse pligter kan evt. overtages af grundejerforeningen.)

• stk.3 Grundejerforeningen (s'e§ 7) ·er pllgtig at tage skøde på LeJ-
lesarealet (område II) indeholdendp bl. a. vej- og stiare-
aler.

•
stk.4 Den fremtidige vedligeholdelse og renholdelse af fællesare-

alet (område II) påhviler grundejcrf'oreningen.

stk.5 Fællesarealet (område II)
ingensinde a~spærres, men
almenheden. Fællesar~alet

herunder samtlige veje og stier
henligge til fri gående færds01
skal udlægge s til græs.

stk.6 For så vidt angår fællesarealet (o10rådeII) der netop er om-
fattet af strandbeskyttelses1inien tinglyst den 13/1 19L~1 be-
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mærkes specielt, at disse bestemmelser er revideret ved
lovbekendtgørelse nr. 445 af l/lo 1972, således at der på
fællesarealet ikke uden naturfredningsnævnets tilladelse
må:

l. placeres bygninger, skure, campingvogne o.Llgn., op-
stilles master, foretages ændringer i terrænet eller
henlægges affald o. lign.

2. foretages beplantning eller hegning.

3. foretages udstykning, hvorved der fastlægges skel.

§ 4 Hegn og beplantning.

stk.l Dersom fremtidige grundejere ønsker at markere skel omkring
sin grund, må kun levende hegn benyttes.

Plankeværk o.lign. må således kun benyttes i begrænset om-
fang som mindre læskærme i umiddelbar tilknytning til be-
byggelsen.
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stk.2 Langs med den vestlige og sydl~egrænse for område I (de
33 grunde) etableres landværts strand97ggeiinien et 5 m
br. beplantningsbælte i hvilket skal indgå mindst 3 ræk-
ker træer og buske, uden anvendelse af nåletræer.

stk.3 Etableringen af disse sidste beplantede bælter foretages
af udstykkerenz Thorkild Kristensen A/S, Kong Christians
Alle 37, 9000 Alborg efter en af Fredningsnævnet godkendt
beplantningsplan, medens den fremtidige vedligeholdelse
herunder eventuel fornyelse af planter varetages af de re-
spektive grundejere.

§ 5 Henvisning til byplanvedtægt.

stk.l En byplanvedtægt, vedtægt nr. 17 ~or' Odder kommune, omfat-
ter netop samme areal, som nærværende deklaration og vil
ligeledes blive tinglyst på grundene. Vedtægten er godkendt
af Miljøministeriet den 2/11 1973.

stk.2 I den omtalte byplanvedtægt er bl. a. bestemt følgende:

a. § 3 stk. 4 om byggelinier, (se rids til nærværende de-
klaration).

b. § 5 om bebyggelsens omfang og placering.

c. § 6 om bebyggelsens ydre fremtræden.

stk.3 Det bemærkes specielt, at bestemmelserne, som disse frem-
går af de 3 ovenfor gengivne punkter, ikke kan ændres uden
naturfredningsnævnets tilladelse, og således også tinglyses
i henhold til nærværende deklaration.

Med hensyn til indhold af de 3 punkter henvises til de;~om-
talte byplanvedtægt.
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§ 6 Byggelinier •

stk. l Med hensyn til byggelinierne henvises til det på medfølgende
deklarationsrids angivne.

§ 7 Grundejerforeningen.

stk. l Den til enhver tid værende ejer af grunde indenfor deklara-
tionsområdet skal være medlem af en grundeje~forening.

Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling modende medlem-
mer, kan besluttes, at ejere af grunde udenfor deklarations-
området kan optages som medlemmer af grundejerroreningen,
eller grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden
grundejerforening.

stk. 2 Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25 ~ af grund-
ejerne kræver det, eller når mindst 25 % af de udstykkede
grunde er solgt, og kommunalbestyrelsen eller udstykkeren
kræver dette.

stk. 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fæl-
les interesse i forbindelse med de ejendomme, der hører under
foreningens område.

stk. 4 Ud over de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som
kræver kvalificeret flertal på en gen0ralforsamling, kan be-
slutning om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræv-
er økonomisk indbetaling ud over administrationskontingent,
kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalror-
samling mø<.lenuemeJ1 emme:;'..Ioy-rig ,- fas::::æt t 8::' gr....::.!:;:;':.) j c:c':!"o:::··
eningen selv i vedtægterne, med hvilket flertal en be~lut-
ning skal vedtages.

Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer
skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i l~r-
værende deklaration •

stk. 5 Grundejerforeningen kan udarbejde et ordensreglement.

stk. 6 Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for frem-
skaffelse og fordeling ,-afmid,ler, der skal anvendes til gen-
nemførelse af foreningens formål •

stk. 7 Grundejerforeningen har pligt til efter påkrav fra o'tmedlem,
udstykkeren eller kommunalbestyrelsen at tage skøde på de
private vej-, sti- og fællesarealer indenfor deklarationsom-
rådet.

stk. 8 Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fæl-
lesarealer, disses udnyttelse, samt om andre forhold af fæl-
les interesse. Foreningen kan lade sådanne bescemmelser lyse
servitut- og pantestiftende på de enkelte ejendomme, uden
særskilt godkendelse af grundejerne.
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§ 8 Påtaleret.

stk. l Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er fred-
ningsplanudvalget for Århus amt og Fredningsnævnet for
Århus amts sydlige Fredningskreds.

stk. 2 Påtaleretten kan delegeres til grundejerforeningen, men
kan til enhver tid tilbagekaldes af de i stk l nævnte på-
taleberettigede.

stk. 3 Ved overtrædelse af nærværende deklaration kan grundejer-
foreningen udøve påtaleret, dersom de påtaleberettigede i
henhold til stk l ikke senest 3 måneder efter at være op-
fordret hertil har udøvet påtaleretten eller tilkendegivet,
at den agter at gøre det.

stk. 4 De påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklara-
tionens bestemmelser efter høring af grundejerforeningen.

§ 9 Tinglysning.

stk. l Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 22c
og 36~ Tunø by og sogn forud for pantegæld.

stk. 2 Med hensyn til servitutter henvises til ejendommenes blade
i tingbogen. l
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Som ejer af matr. nr. 22c

Som ejer af matr. nr.
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