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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13,! Bellinge by,
, ri København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands- e.llinge sogn
dele)bd, og bl. i tingbogen,
~rt. nr., ejer/av, sogn.

Købers bopæl:

Gade og hus nr,: An't'J6GOINSPEKTØRERNE
MØLLER CHRISTENSEN
WILL y DOLLERUP
LEHMANN MADSEN
FREDERIK RIEGELS
EJLIF BE:RTELSEN

J.nr. ?6-0054-2
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Deklaration

Undertegnede ejer deklarerer herved for sig og efterfølgende ejere, at dar pålægges
nedennævnte ejendom ~ålydende

Bes temmelse :

At den på pel. 2 af matr.nr. 13~ Bellinge by og sogn projekterede bebyggelse (spej-
derhytte) alene må anvendes af spejderkorps eller tilsvarende ungdomsorgånisationer,

...og at hytten fjernes, når en sådan anvendelse ikke længere er aktuel.

Denne bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 13!. Bellinge by og
sogn.

Med hensyn til servitutter, andre grund byrder samt pantehæftelser henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds.

Bellinge, den 1976. Bellinge, den :3 /;0 1976.

For Det danske Spejderkorps,
Rasmus Rask Gruppen:
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Indført I dagbogen for
Odense by- og herredsr.
den - 7 OKTl976
LYST .'
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