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År 2004 den 8. november kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnetv/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, møde i Retten i Ringsted.

Der foretoges :

F76/01 Forslag om ændring af fredning
af Klintegården.

De tidligere fremlagte bilag i sagen, 1-22, var tilstede.

Yderligere fremlagdes, som bilag 23, skrivelse af 16. august 2004 fra Ka-
lundborg kommune og som bilag 24, nævnets skrivelse af 18. november
2004 til Vestsjællands Amt og som bilag 25, skrivelse af 2. december 2004
fra Vestsjællands Amt.

Dommeren bemærkede, at efter pågåede forhandlinger, har sagsrejserne,
Kalundborg kommune og Vestsjællands Amt, frafaldet forslaget om ænd-
ring af Fredningsnævnets kendelse om fredning af Klintegården,
beliggende på matI. fif. 4 c Nostrup by, Raklev , tinglyst den 1. juli 1977.

Nævnets formand bemærkede i den forbindelse, at Kalundborg kommune
har oplyst, at der fortsat arbejdes videre med muligheden for realisering af
et lignende "stort projekt" i form af et hotel/kursuscenter, som beskrevet i
fredningskendelsen af 1977. Da det foreliggende forslag om ændring af
fredningen ikke længere er aktuel, kan kommunen tiltræde, at nævnet afslut-
ter den verserende sagsbehandling.
Den anden sagsrejser, Vestsjællands Amt, har derpå meddelt, at da kom-
munen har meddelt, at forslag til ændring af fredning af Klintegården ikke
længere er aktuel, kan amtet tilslutte sig at sagsbehandlingen afsluttes.

Nævnets formand bemærkede, at han vil foranledige bekendtgørelse i Stats-
tidende og Kalundborg Folkeblad om sagsbehandlingens afslutning uden
ændring i den den 1. juli 1977 tinglyste fredningskendelse. De til nævns-
mødet den 2. november 2001 fremmødte underrettes herom ved tilsendelse
af en genpart af udskrift af nærværende møde samt af annonceringen i
Statstidende og Kalundborg Folkeblad.
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F76/0l: Forslag om ændring af fredningsnævnets kendelse om fredning af Klinte-
gården, tinglyst den 1. juli 1977, beliggende på matr.nr. 4 c Nostrup by, Raklev.

Herved tilsendes til Deres orientering, genpart af udskrift af forhandlings-
protokollen for Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt om afslutning af
nævnets behandling af det rejste ændringsforslag til den tinglyste fredning
samt genpart af den indrykkede bekendtgørelse i Statstidende og Kalund-
borg Folkeblad om sagsbehandlingens afslutning.




