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I anlednlng af den af lantlbrugsmtnisteriet den 14. juli
,}966 approberede udstykning af Bonderup Gård. omfattende matr.
nr. 1 a Bonderup Gård, Gi11e1eje sogtlr og den med matr. nr. I a

Bonderup Gård ifølge lanitbrugsniniisterlets skrivelse af samme

clato'sarunenlagte parcel matr. rlr. 88 bbGi3-1e1eje by og sogn,
hvilken sldste parceS- clerefter er udgået af uatri.klen som ind-
draget under I g, vil følgende bestemmelser være at ting1yse
som servitutstiftende på de uclstykkede parceller, nemlig:- natf . nr. I sgr-I sp, 1 sgr -I §g, a s§, 1- str---I su, 1 g; i gg;*
1 syr 1eu,--l sse, 1gø, 1ta, 1tb, 1j.9, 1!q, 1 te, 1.!{,- æ 

-1jg, 18, 1 tt, 1j3, l;[, 1j*, 1jg, 1&, t tE, 1 tq, 1 tr,
1§' 13!, 1tu, 1jI, 18, f tyr l tz, 1E' 13grog 1g!
Bonderup Gård, Gi11e3-eje sogn, '

saut på den fra natr. nf,. 89 bc G111eleje by og sogn ifølge
landbrugsministerj.ets skrivelee af J4/7 1955 udstykkecte

matr. rlr. 89 sn Gi11e3-eje by og gogn;
. l-. Gruadejerforening.

Ie til enhver tid vårdnde eJere af parcellerne har pligt
!11 at gærg uedleu af'den eksisterende grundejerforenlng "Sommer-
laget Bond.erupeåiå,, der $ar erklæret sig vl1li-ge til optagelse
af medle$mer fra denne udstykni.ng.'GrundeJerforeningen v1l udover
at varetage parcelejernes fæI}es interesser, blandt andet vedll-
geholdelse af veJene IIt.v., ligeledes deltage i vedligeholdelse af
straadpareellen natr'. r1r. 1 f og L E Bonderup Gård og matr. nr.
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BT af GflLeleie
samt bidrage til
Parcelejerne er

' c r 
T,1,8ååii fåd*"*t er,

r- tt§: [[, r:1 t§# -iåE taget .

I

(aog.ikke pavi}.lon'en) pen trapperr. hegn o.'Y,
eventueLle fr,estldige kystsikringsarbejder. .

forpligtede ti.l, at resBaktere grundejerforenln-
således som disee tll enhver tld nåtte være lov-

2. Bveselinier.
Intet byggeri må opføres veJskel nærmere

1. Bveeehestemmelser.

Iarcellerne "" bestent for åben og lav bebyggelser o8 hvert
byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglement, sundhecls'

vedtægt og øvrige komuunale vedtægter" På pareellerne uå alene op-
føres bebyggelse i smuk stil. og af et tlltalende udseende' Ier må

'ikk* indrettes virksomheder, der ved Ø1t støi og ilde lugt kan (
genere naboerne. Brugte huse nå ikke opstilles på pareellernet

.men grnndejerforenj.ngerls bestylelse kan dog dispenserer når det
er ordentllge og pærre huse.

Fritstående toi.3.et nå lkke opeti).}es på parcellerne.
. Det bebyggede areal skal være på mind si 55 ^2, udover are-

alet af fritliggende.udhuse og garager.

' 4. Veie.

YeJene i udstykningsonrådet anlægges ved sælgerens foran-
lednlng efter Brojekt godkendt af eognerådet og red d.e på udstyk-
ningsplanen angivne bredder. l"n frentidige ved}lgeholdelse af
vejene, der er private,'påhviler parcelejerne (grundejerforenlngen)

Sareelejerne er pligtige ti1 åt tå1e, et eventuelle t1I (
vejanlæggene hørende skråninger an1ægges på pareellerne uden
erstatniog:

§år veienq er anlagt og godkendt, er.sælgeren pligtig at
tilskøde grundejerforeningen yeJepe. Overdragelsen sker veder- (

.Iagsfrit, nen så1edes €it enhver.omkostning og udgift ved.over-
fragelsen, der ordnes af eælgeren, afåoldes af pareelejernd-

5. Yandforsynlng.
Yandforsyningen sker vecl Sillel-eJe Yandvær,k, og parcelejer-

ne skal ti1 enhver t1d være medlem heraf og er pligtige at sva,re

y.andbidrag efter vsndværkets til enhver tid gældende regler.
iJdglften t1I etablering af stikledning fra hovedledning i il

end 5 u.
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,TejrtiL huset på parcellen, afholdee alJene af 'phrcelkøb.erenr der

må sære inilforstået med, åt a1t ledningsarbejde m.v..ku$ nå udfø-

reB af yandværkets autoriserecle instaLlatører.

. 6. §l-Ledningsmaster m.v.
Sangs vejene i udstykningsoarådet fremføres hovedledni.nger

for el-forsyning, så vidt nuli.gt kun på veJareale!r IBen parcelkø-
berne må være indforetået med, åt naåter anbringes i'velskelLet og

at nødvenctige skråmaster og baqduaer anbriages på parcellertre.

?:, Xloak.
. parcelejerne er pligtlge at tilslutte slg offentllg kloakan-

1æg, når et sådant nåtte bl1ve genneafor*, og skal udrede bldrag

hertil efter lanitvæsenskoEsissionenB nærBere beste$nelser,' §aqne

'forpligtelse gælcler også, såfreat det nåtte være nuligt at genneu-

føre et prlvat kloakan}æg eventuelt 1 forbindelse ned tiL5rænsende

udstykningsejendorme t oE al,t parceleierne er pllgtlge at uilrede bl-
drag herttl efter landvæsensn'srrne.ts el1.er land.væsenskomni'ssionens

nærmere besteutmelse, If;ldlertldig etablering af sivebrønde, skal i
hvert enkeLt tiIfælile søges bos sundhedekonnissiotl€tt.

såsnart vejene er raytrgivner €r pareelkøberne pllgtige at
lade anbrlnge husnumre.

/n 9' $a§3Fer o§ parkeringsplad'ser'

I V"a tilrettelæggiågea af indkørselsforholdend:111 pareeller§e
' dst 2 biler På Parcelrea'I ,å sikres plads for parkerlng af nin
I G*"ag"" s\a1 overhol{p 3e ,under.paqagraf '2 nævnte -bygge3-inierrros
I

I "" garage i forbinilelse med forplads ti1 1 bil vi} .apfy1åe nævnte

I p**Leringskrav.
t-
L-, 10. Hbgn og beplqgt

§kellene skal hegnes ineh ievencle vækster eåtea hæk eller soIl

L].. Oversigtsarealer.
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3å parcellerne nr, 22 ag 25 -
og 1 § Sonderup Gård ev aen 1/7
stiftesde angående oversigtsareal

soln matr. rrr. 1 }tt 
t

dokument som servitut- 
1

n, og på parcellerne f

udstykket
1959 lYst
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patr. rrr. I t! og 1 *'o Sontlerup §ård vt1 blive ttnglyst .servltut t

ora orrglsigtsareal på 15 x 80 ri, son .ikke nå bebS'gges eller beplan-i

tes nåd vækster høJere end 1 m over kørebane. I

12. [tne]"Y.sning oe .Påta]9æt.
Siese besternmelser tinglyses som servitutstiftende på rnatr.

rLr. 1so - 1tø og l ub Bonderup Gårtt, Gi3-Le1eJe sogn, samt Batr'
rrx. Bg En GilleleJe by, Gil1eleje sogn, men roed respekt af tidlige'

"ffi$a"", 
hæftelger og servltutter, hvorom henvises tl1 eJendom-

menes blade i tlngbogen"
påtaleret tilkonner §øborg-Gi11e)-eje kommunes sogneråd og

grundejerforeningep -samt g&riteJer Povl Bo Larsea, Sonderupgård,

Gi.1J.e1.eie, såIænge alLe Parcell-er lkke er so1.gt'

:'
6iL1e1eJe, den 26.-7"-1955.

,. 
_ro.Ilarsen.' 

tr'r, 
.ro 

lrarseai

§ærværencle dekLaratLon er goitkendt I e ognerådetg n1åe. d.en (

1O nal L955.

§øborg-frr|grgJe Sogneråd, 15 'eeptember 1966

P.S.Y.

Oluf . ,Peierg en.

!' -Arne 
Egeløt

d.en
(

G e n pari c' n t R igi i giit et be i:ræ lt e,-t.

Domnærett i liro;åorg ve::irc [lirlt, d.'g /Å'a ,616.

-Lh/fu.


