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Akt: Skab

(Udfyldes af Damnzerkonfornt)

Justitsministeriets Genpartpaplr. Til Skader, Skadesløsbreve, Kvlt-teringer tll

udslettelse og andre Paatagnlnger m. m. (vedr. fast Ejendom).

nu. Nr., Ejerlav. Sogn:

(i København Kvarter) 50 villingebak Købers
eHer(idesenderjydskeLands- ,j de S . .

dele) Bd. og Bl. iTing- Esbyn mp Ogn Kredmrs
bogen, Art. Nr., Ejerlav.

Sogn.

} Bopæl:

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontorz)

Landvæsenskommi s sion en fo rGade og Hus Nr.:

(hvor audam findes)

Frederiksborg Amt.
Stempel: Kr. Øre.

UDDRA
a-f

D E L S EKEN
afsagt den 19. April 1933 af en Landvæsenskommission 1 Fnederiks-

‘mtg Amt.

_..__4.

Kommissionen, der blev nedsat i 1.930 har bestaaet af

Dommer A. P. L a r s e n i Kronborg; vestre Birk, Amtsraadsme-dlem

Forpágter L. H a r b o e, Hornbæk, og .Sogneraadsformend Gaardejer

I: a r l L. L a r s e n, Ørby. Der er for den forelagt en Plan til

Udvidelse af Kystsikringsanlaeget ved Villingebæk Hage.

Dette bestaar af en Række Høfder, hvoraf 12 er opførte

J 1919 og 2 1 1922, og som ligger paa en Strækning af 5å5 m. Bag de

stligste Høfder og pas en kort strækning vest for Høfderne findes 1

alt 130 m Parallelværk af Pæle. Hele Anlæget er udført paa Foranstaltw

ing er Landbrugsministeriet og Udgiften afholdt af Statskessen, der

i alt til Beskyttelse af denne Kyst her udredet ca 63.000 Kr. til de

omtalte Anlæg og senere har bekostet disses Vedligeholdelse. Flere a£

aøfderne er saaledes bleven forlængede, ogsaa ind mod Land, og forstæräe

Hede med et "Hoved r'.

I |||O4|vOIuIc nu'. nu GIV-Ion: IIII II ozon
Kommissionen er nedsat efter Begæring af Landbrugs-

inisteriet, der har nedlagt følgende Paastand:

_8_.,_f_. Ejerne af de af Rekvirenten opgivne Ejendomme tilpligtes at bi-

drage i et af Kommissionen bestemt Forhold til Kystsikringsan-

lægets fremtidige Vedligeholdelse, og

Bestillings-

Formulnr
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at Ejerne af de af Rekvirenten'opeivne Ejendomme tilplfgtes at

bidrage i samme Forhold til.Be4o5tningen ved Kystsiåringsan-

lægets Forstærkning i 0verensstëndalåe*med*den Kommissionen af

Vandbygningsdirektøren forelagte Plan. H

5?en Kyststrækning, om hvis Sikrinr Sagen drejer sig,

er viiiingeñek Hage; -bellggërlde sø. for Villingebæk i:TEsb¢3nder1j.p

Sogn;3ög de Grnndej hvis Ejere anses for interesserede; er dem,

der ligger mellem Strandvejen og Havet, Vest for 7. Tangvej slut-

tende mod Vest med Matt‘. Nr. 50, der danner en Spids, idet Strand-

vejen her, nedenfor "VBaalbakken ", nærmer sig Kysten.:

Det hele Omraade mellem Kysten og Strandvejen indtages

før 1912»-af Horneby Sands Plantaged. I nævnte Aar begynidte Staten o
at bortsælge Parceller, og den største Del af Arealet-er nu ud-

stykket'og bebygget, hovedsagelig med Villaer til Eomnerbeboelse.

ved disse Salg har Staten forbeholdt sig Stranden og

en Landstrimmel, varierende i Bredde- fra ca 2-3 til 2d; m ovenfor
_ ‘

Brinken i den Hensigt at.sikre Almenheden Adgang til at færdes der.

Idet Ministeriet gør gældende, at de Værker, der agtes

opført paa Statens Grund, og i hvilke det nuværende anlæg indgaar,

ogsaa vil komme de andre Ejendomme udenfor eiet angivne Dmraade til C
gode, har det som anført underø Henvisning til nævnte?Lovs § l

begæret disse Ejendomme paalagt Bidrag til Udgifterneåved Værker-

nes Anlæg og Vedligeholdelse, saaledes at Kommissionen bestemmer,

i hvilket Forhold de skal bidrage, og fastsætter de nërmere Be-

stemmelser til Gennemførelse af det nødvendige Samvirye)

Mellem Strandvejen og Havet, Vest for 7. Tangvej ligger

i alt'33 Ejendomme foruden 3 Stykker, som Staten har beholdt af

Plantagenl Af disse Ejendomme ligger de 20, samt et af Statens

Grundstykker, ved Stranden. ;

De A vestligste Ejendomme har Facade modästrandvejen

og naar fra denne til Statens Kystareal. “ed“Undtage%se af den

vestligste; der-er af mindre Udstrækning og ligger pda'det yder-
1



Akt: Skab Nr.
(udjyldes af Donunerkontorer)

.';_:»;'-‘ ,g [Z3-'_:-:.;: '. ager? .v i :34}!-=2? Å'.

Jugtitsministerjets Qenpatrrpapir. .Til Fortsættelse af Dokumenter.

I sfe.Bakkehm1d,.hgr de et ëetyd§11gt_ba§defFg;åF§ og 1eYefg_g:3a1

og stbre Bygningeë.'be+ävf1ëç_Q;gåáqmmé 1igáér.ve$ 7.Aog-5.

Tangvaj, samt 2 vejs papäilelie hed Kysten, dgg Eh? gedénfor;
den áådén ovenfor Sir§B%é§}£Né0érs£é.Paral1el{éJ:forbi?der de

to Tangåeje; b%eÅs§ew§å§åii§1yçJ udgaaf fra å. Tangvej og bøjer
up mod ätrandvsjen. Araalåt åéllém Sw Tangfeá-dg áiraádvejenl
indtages af ?an største Ejendom Erutälisabgth Stags Rékreatådns-

hjem mêd et Tilliggendé af lå ñå;
Å › N Z Å

M. Nedetste Parallelvéj er 5~6 m og den åveráte ca 12%

m over dagligt vande. ' T

l Hørdarne skal ç§§gr Plgnan forøges med 1 mo@ Øst.
De 3 yderste Ejendomme vil 063 vedblivende komme_t;l at ligge
udenfor Høfaerækkah§ “

Å

. . . . . - - . _ .,@ . . .ig 2 t-0a Forholdene viser, at denne

1 Ryststrmkping er natlig udsat ;gr gngrcb fra Søn, og det nu-

værende Anlæg har vist-sig hensigtlmæssigt, saaledes at_dét
ikke bør forfalde, og en Udv§§§Å§e og Forstærkning deraf çftgp
den af Vnndbygningsvæsonet uääråejdede Plan vil forøge Åálægáts

Hytte, rinder Kommissionen, at Bekiirenten - uinisteriet 3 har

Ret til efter Kystsikringsioven at forlange, at der paalagges is
interosåerede Grundejebe äidrág til det planlagte Anlæg §g dets

Vedligeholdelse; 'HTLSJ _(

Kammissiçnén fi?der, at der passende kan pnalæg-

gas Grundejerne, Staten inklusive, for saa vidt angaar qá til

Bebyggelse egnede GrundstykkÅ;, Å; hvilku den endnu er åjåg,
at bidrage 1/3 af Udgifterne våd üdrørelsen er den torelagée
Plan, dog ikke over 12.000 Kr., nede; de til qç;_:rout1d1go

'Ved11g@no1deise af det gaa1§ og daf åi'h§1gg §?r\p§qrage Halv-

delen, Staten som rorstfandsejer dén Ånåån áalidel.

for ldcndoumunc 1?3§§te nakke ir Priñcipåéhé for
Partsansættalsen følgende: l 'H *W

1 Part for hvor Ejendom, der ovårñ§vedet er Interégsaret, og 2
Beseltilnga- V. . v - .- ’- " l) ' _

Formulur 2 ,

‘JR; til ror hver ar disse, hvis Areal er under 1500 m , 1 Part yder-

Jensen G: Kicldskov, AIS, København.
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ligere, naar det er mellan 1500 og 2000 m , 1 Part yderliseva naar.

Arsalan er mellan 2000 og 2500 m og 1 Pärt, hvis dåb en oner

2500 má. Desuden 1 Part, hvis Skyldvurdaringángssummen ovevstie

ger lonooo Kr., og 2 Parter, hvis den er ave} 50.000 Kr. I

Jensyn

til, at kun en Del af tre store vastliga Edandommes Areal krn

Cf‘Ved Begrænsningen 1 Stigningen er der tage

siges at væva besk§ënët af Anlæget.

"HéEérEé 'bliver Ansættalsan:

Matr. Nr. E132. EQQLJP.

50 Thiele 3

49, 26g; Dessau 7

26ag Th. Jensen 8

26g, 26§§ Fru Erichsen ål 8

Zégg Daell 3

zegg Fru gahie 3

zéåg Friås 4

26g; Paulsson á

Zöph 7 bergåøeá 3 I

zag Golf
L 4

26; Gn Jensen
_ 3

26g; M.. Th. Hansen 4

26;; Hindhede
T 'Å 5

26g, 26; l Jantzen;Fru Th.Petersen 7

26g F. S. Petersen 7

2§y Fru Tegner A

263 Poulsen ST

(26; Staten 7

39.

Dertil kommer de tre østligste Ejendomme, der vilde

ligge mene udsat, hvis Anlæget ikke fandtes; disse sættes hver

i 2 Parter.

Æë§3%_Æ§. gig;
_ I Parter

25å§ 'Persson . :Å l 2

'26Qg, 263; Fru Berg '” __2

26p og 26x ‘
T Direktør Lange 2%



De øvrige Grundejere er:u;._i.1<i_9_m.. ...sået

26§_}_;_, _2é_.g~._'g_1_ _ ' T Munch-Pet£.rser

Zöâg, 26§g Fru Holtmrnn

Eödq
T C. Rasmussen

?ég§ Tvydn

26g;
T _

Højmark Christens=n

26“-__t_ _ _ ' _ Andersen

26g, 56 _ Fru Beuer

26g;
l Fru Grüt

263g, Zégg E. Ancersen

Eégg _ A . Bang

26bg, 259g Johs. Andersen

26g;, zegg Landmandsbenken

263 _ _ Staten

26g1,A26gg, 26q Staus Rekreationshjem.

Disse sættes huer til l Pere, Steus Rekreationshjem til

A Parter, hvorved det samlede Partsantal bliver 112.

Kommissionen gddkender herefter den forelagte Plan, see-

ledes at den kan bringes til Udførelse helt eller delvis og med

de Ændringer i Enkeltheder, som Vandbygningsvæsenet maaste finde

hensigtsmæssige, dog at det i alle Tilfælde forudsættes; at der

bygges en ny Høfde mod Øst.

Af Udgifterne udredes 1/3, dog ikke over 12.000 Kr.,

af Grundejerne, (bortset fra Statens_Strendareal), efter den an-

førte Partsfordeling;' ' - - en l

.Alle de i.Partsf0rdelingsl1sten anførte'EJend0mmeS

Ejere_indtreder i-et Kystsikringslag, som det paahviler at

vedligeholde Anlæget, hvori det ældre Anlæg indgaar, saaledes

dat Halvdelen af Udgiften paahviler Staten (Landbrugsministeriet),

Helvdelen de private Grundejere; disse 1 alt med 104 Parter,

Staten med semme Antal, idet der ikke særligt tillægges den

Parter for Matr. Nr. 265. Under Vandbygningsdirektoretets Ledelse



organiseses Kystsikringslaget, idet Udkast til Vedtægter fore-

lægges paa at Måde, hvortil alle Grundejara 1ndvarsles.s

Denne Kendelse tinglyses som Hæftelse paa de 1

Partsfordelingslisten nævnte Ejendomme. Ved Udstykninëev for-

holdes efter Digelovens § 10. I øvrigt er Sag om en ënkelt

Partsansættelse udalukket; Forslag eller Begæring om sn ny

samlet Partsansættelse kan af Kystsikringslagets Bestjiyrelse

efter Begæring af et eller flere Medlemmer, indbringås for en
I

,.

Landvæsenskommi s sion .

Den 1 Kendelsen givne Bamyndigelse tii Sagens

skamme gælder 1 :z .uu- fra Data, hvilken Frist, hvis låegæring

indgives inden Udløhet at samme, af en Landvæsenskomåission

kan forlænges indtil 2 Aar. Naar Anlæget er?færd1gt,%besigt1-

gas det af Kommissionen, der forbeholder sig indtil ha at af-
I

gøre*opstaaende Spörgamaal vedrørende denne Kendelses Forstaa-

élse.

Omkostningerne ved Landvæsenskommissionen af-

holdes af Staten, men indgaar 1 Anlægsudgifternç.

Al p

Liiarbose.

i l

Pornnataaende Uddrag er taget af Koâmissiøntns

Formand undertegnede Dommer 1 Helsinge

A. P. L a rgs syn.

frmifart i_ Dagbogen for Retshreds Nr. 9, Kronborg vestre Birk,

(3%? 3731/ den »47 ggu??a
‘

. 3/ , V

Lyst. Tmgbog: Bal. 4 3g, /ca ,Aka gm Nm Jag,

Genpartens Rigtighed bekræftes

4'fI;i?HHr~;‘rr=s1
z' H:'u_,rr.!m/’(,? vestre Birk, den /. »/724%/I M i

I:

,l

K'a r 1 L. } a r a a n.

I

1
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avenlerenáe Arbejier udredes med l/5,m S'terne ved ie faren i § 1 nevnte

dog ikke over 12,003 Kr., ef Gruniejerne, herunder Lanibrugsministeriet,

fer see vidt engaer de til Bebyggelee egneáe'Grunâstykker; af hvilke

Staten endnu er Ejer, medens Restbelebet udredes af Lendbrugsminieteriet

som Ejer af Stranden. Grundejernes Bidrag bliver et fsrdele i Henhclá

til vedhæftede Partefordeling far Anlægsuágifterne, ifølge hvilken Parts-

antellet udgør 112, hvoraf 8 Barter falder paa Lendbrugeministeriet som

Ejer af 3 adskilte Perceller, Matt. Nr. 26 a.

-1Af Idgifterne ved det samlede Anlægs Veäligeholdelse udredesf

Halvdelen af Landbrugeministeriet, medens den anden Halvdel fardeles paa

de private Grundejere efter den til enhver Tid gældende Pertefcráeling.

04 Parter.F_PDenne udviser for Tiáen

§ 5.e.Anlæg.

Saafremt der til Dækning af de private Grundejeres Bidrag

til Anlæggets Udførelse maatte blive optaget et fælles Lean, der afdraw

ges over en âerrække med fcrud fastsatte aarlige Bidrag, vil disse være

at udregne paa Grundlag af den til ialt 104 Parter fastsatte Partsfæráe-

ling.

For det Tilfælde, at en Ejendom udstykkes, vil de Ejendoemen

paahvllende Anlægsparter være at fordele paa de enkelte Ferceller. For«

delingen skal godkendes af Kystsikringslagets Bestyrelse, hvem det paa-

hviler at foranledige, et Bestemmelse harem tinglysee, og at tilstille

Amtereedet Meddelelse om de stedfundne Ændringer 1 Ejendcmeforhçldene.

b.Veäligeh0ldel3e.

L
WEV./941%’/9

Under Hensyn til inâtrufne Forandringer i Ejendommenes Be-

byggelses-rg Skyldsætningsfcrheld kan der, første Gang 1 1940 og derefw

ter hvert 5'Aer af hver enkelt Lodsejer forlanges foretaget Revision

af den for Uedligeheldelsesudgifterne gældende Partefordeling.

Begæring herom skal være indsendt til Kystsikringslegets Be-

styrelse senest den l5'Januar det peegældende Aar. Det paahviler heraf«

ter Bestyrelsen paa det foreliggende Grundleg at udarbejde Forslag til

ny Pertsfordeling 5 overensstemmelse med de i Landvmsenskommissicnsken*
a..

delsen angivne Principper, Ferslaget tilatilles derefter samtlige Lude-

ejere senest 14 Dage forud for den earlige Generalforsamling.



‘A73

95;‘: Xj?

Ssefremt dette Ferslsa til Pertsfordeling- med eller uáen

. . . . -'1 -x -› ñwm. Uli.Æhsrzngere vedtages eenstemmlge see uenerslisrssmllngen, er åenne åhits-NM-
faráeling gældende for Vedli

êwaarige Periode fra den psafølgende l'Januar st regne, og det ?aahVil€?

(fåehcláelseeuágifterne i den paaf?lgen?e

Bestyrelsen at foranledige den my Pertsfordeling tinglyst pae de respek-

tive Ejendomme samt et tilstille Amtsraedet Meddelelse herom.

Sesfremt der ikke opnaes fuld Enighed om et nyt Forslag til

Partsfordeling, men dette veáteges med Protest af een eller flere Inter-

eesenter, har enhver ef disse Ret til et begære Sagen forelagt for en

Lendvæsenskommission. Begæring herom skal dog inden Forløbet af 4 Uger

efter Generalforsamlingen være cilstillet Bestyrelsen, hvem det peehviler

at foretsse det videre fornødne 1 Sagen.
‘'I~——uaaI-F*" -“

r 'g

E
1

i

i
dommen paahvilende Antal Vedligeholdelsespsrter sf Bestyrelsen et fore §

ved Udetyknlnger, der finder Sted i Tiäsrummet mellem forene

nævnte hvert §'Aar foretagne almindelige Omvurderinger, bliver det Ejen-

áele paa de enkelte ?erceller, Det paahviler Bestyrelsen efter derom E

fremsat Anmodning et foranledige, at Bestemmelse herom tinglyses samt

et tilstillelåmtæeedet Meüdelse herom.

in-w-v<"'“'-'"""“v-na_

A

Optagelse ef Lean til vedligeholdelse.

Seefremt der til Dækning af Udgifterne ved en mere omfettenm

de Fornyelse af Værkerne eller Forstárkning af disse maatte blive op-

taget et fælles Lean, vil Fordelingen af dette Lean pa; de enkelte Loda-

ejere være at fastsætte paa ürundleg ef den ved Laanets Qgtagelae for

Verkernes Vedligeholdelse gældende Pertsfordeling, og de aarlige Bidrag

til haanets Forrentning og âfdragäêáre et bestemme paa Grundlag af denne

Pertsferdeling, hvis samlede Pertsentel saaledes ikke ændres ved senere

Udstykninger eller Omvurderinger (jfr. det ovenfor under a anførte om

Fordeling af Anlegsudgifterne).

For Bidrag til Udgifter til Kystsikringens Anleg og Vedligehelw

delse og til Renter og Afárag paa Lean i nmvnte Øjemed haves samme Fer-

trinsw og Udpantningsret som for Eertkornsbiárng til Amtsrepartitions-

fenâen. Bestemmelse herom vil pas Kystsikringslagets Bekostning være

at tintlyse paa de interesserede Ejendomme.

Seavel Anleg som Vedliüeholdelse af samtlige Kystsikrings-
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værker er unáerkastctststens Kontrol, og Kystsikringslsget er forpligtet

til at ivsrksæüte og Iulaføre de af Statens tilsynsførende angivne Arbej-

der indenfor de af denne fastsatte Tidsfrister, jfr. dog § 7, Stk. 5,

overholdes disse Frister ikke, er den tilsynsførende berettiget til at

lese de psageldende Arbejâer udføre. Udgifterne udredes i dette Tilfælde

forskudsvis af Amtsksssen.

statens tilsynsførende er berettiget til at erhelde Oplys-

ning om alle Kystslkringslaget vedrørenáe Forhold. Den tilsynsførende

besigtiger Anlægget mindst l Gang om Aaret, enten med 8 Dages forudgsaw

ende.Verssl eller efter nærmere åftele med bestyrelsen.

Kystsikringsâegets Interesser varetages af en Bestyrelse pas

5 äeâlemmer, hvoraf Lsnábrugsministeriet beskikker l Medlem, medens de

øvrige 2 Medlemmer vælges af de private Lodsejere. Af'sidstnævnte 2 Med-

lemmer sfgaar hvert Aer det ene, første Gang ved Lodtrækning, idet et nyt

Bestyrelsesmedlem vælges paa den aarlige Generalforsamling, hvor der

tillige vælges Revisor. Til Medlem af Bestyrelsen og til Revisor kan kun

vælges Interessenter 1 Kystsikringslaget. Genvalg kan finde Sted.

Bestyrelsen vælger selv sin Formand og en Regnsksbsfører cg

fordeler iøvrigt de forefaldende Forretninger mellem sig. Af Bestyrel-

sen føres en Forhandlingsprotokol, hvori, foruden Beretninger om Møder

og Generalforsamlinger, tillige indføres de fra Statens tilsynsførende

modtagne Skrivelser. Endvidere føres en Fortegnelse over Intsressenterw

ne, hvorpaa foruden Navne og “dresser vedføjes Partsentel til saavel

Anlæg som Vedligeholdelse, og Bestyrelsen lsáer paa Grundlag af denne

Fertegnelse beregne de ssrliqe Bidrag, der opkræves paa saadan Maade

og til saadan Tid, som finâes formealstjenligâm

Veá Henvendelse til Amtsrasdet kan Bestyrelsen søge dettes

Samtykke til med Amtets Garanti et optage Lsen til Dækning af Anlægscmw

kostningerne og senere ekstraordinære Udgifter. Ssefremt denne Oránrsg

gennemføres, inösender Regnskebsføreren en eller to Gange om Aeret er»

ter Amtets nærmere Bestemmelse til dette en Opgørelse i 2 Eksemplarer

over de Bidrag seavel til afdrag pas Anlægsudgilter som til Anlæggets

Vedligeholdelse, som det peahviler de enkelte Interessenter at udrede.
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Bestvrelsesmsde afholdes, naar Formanden inákalåëf d9P5i1› 31" 5“
ler near Statens tilsynsførende maatte ønske et mødes med Bestyrelsen.

4dnage Omeorg for den earlige Ved-3...: Y-‘3 f?Det paehviler Sestyre sen

ligeholáelse af Kystsikringsværkerne og for, at de ef Statens tilsyns*

førende krævede Vedligeholdelsesm og Forstamkningserbejder bringes til

Uáførelse.

Til Forendrinxger ved og Udviáelse af Kystsikringsnnlwgget

kræwee samtykke af Statens tilsynsførende, eller, hvis Ændringerne er

ef mere omfattende Natur, af Ministeriet for offentlige Arbejder. alle

Spørgemael vedrørende Forandringer og Udvideleer skal endvidere fore«

lægges en Generalforsamling.

Hvor det drejer sig om mere omfattende Forstærknings--eller

Ombygningsarbejder, kan Sagen ef mindst 5 Lodsejere forlanges afgjort

ved Kendelse af en Lendvæeenskommission (evt. overlandvæsenskommiseicn),

Det samme geüáer Spørgsmaelet om Kystsikringslagete eventuelle Ophævelse,

f. Eks. efter en Stormflode ødelmggenáe angreb.

Den ordinære aerlige Generalforsamling, hvortil skriftlig
'

E-:_n_;;._-_-;,-145:1.-Ii!:2:-‘»‘*T'-'-2§“:*2§':.'—’Q}?£I21YL*’=71't.!’a3]J5;‘J

Indkaldelse sker til hver Lodsejer med mindst B Dages Varsel, afholdes

indenfor Tidsrummet l5'Ju1i til l5'August. Tid og Sted fastsættes af BestyñT
_‘_ ,gang _ ...Lu- V JJ?
‘av

S631.

Paa den konstituerende Generalforsamling vælges 2 Medlemmer

til Sestyrelsen eg l Revieer.
Optagelse af

eventuelt ved'Leen, det til Opførelse af de projekterede Værker udover

Det paahviler Bestyrelsen at fremskaffe,

det Landbrugsministeriet paahvilende Bidrag, fornødne Beløb.

Den valgte Bestyrelse træder iøvrigt først 1 Virksomhed efter

Anlægget: Fuldførelse. I Tilfæláe af Vekence suppLererBestyrelsen sig

selv indtil næste Generalforsamling.

Bestyrelsen tilstiller hvert Aer inden Udgangen af Juni Mas«
,.___+ WWW-ao-

med Revisor Regnskabet for det forløbne Aar med alle Bilag. Revisor›gen«. . _ . . r ..,,_ -' ._.. ._.,_ ___ , . ._«_-nag-,|\ggt\L?U'vii-’3lqIai'1<.J‘.aWJ$54ru.l§$*'n£J!*I\ ..r.««.- r t f-w .Wa +..:?,\s.\:>..a.&.».-‘Jammy..A9a.'aH9t-c-%nI::~at~.Lbaw.c‘.4:mr.;._,;qe«,,.gg,-;ggu.\._g.,,M’,q,,Gx‘_‘u., ..-n..u.arJ4-aw-I‘-‘

' .\-- afa.. -3|:-‘:4’--.'. .-‘v-/-.\r-"F --‘--vi-‘rs *v *"- '

nemgaar Regnskabet_ogitilbagesender det med sine Bemærkninger til Bestyrw?. . "'“'"- z' -J.-'-'.›.';'.4: - .'\'_._-;_. a' ,..--.r.,‘,"“‘ rag,-2 ~, . .i ' i" '.:=-._....x-.›._u._.,-,;._ .s- e, -_ _-»-_.'.G..'-§:'s.':-.;
.*'.‘.-‘-.’{.“.v:-.'\‘{o....-2.-35.‘.-am‘r(§:.:.iE:I.'#3$2£\i$.5’.*%:~¢?!D"tEi.\-.

sene Formanâ inden 14 Dage,
' an--. *er 1 ..

- r\.—.~:.1
r . .. ‘,-,3‘:-‘ -V .›_›_-;..-.'.LQ.›Jm-›!'h

Paa den aerlige Generalforsamling fremlægger Bestyrelsen Regn-

skabet for det forløbne Regnskebsaar, som løber Qre l’April til 51'MartsW
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med Revieors Bemæwkninger til Guikenáelse. Regnskabet udsenáes til In"
é

ind.n Generalforsamlingen.teressenterne senest 8 Sage

l

...-xgger Bestyrelsen Fsreleg til eventuelle Vedligeholáelsesarbejâer i det

Goákenáelse. Efter at være

inden hvert Aars l‘Sep~

n. Åfskrift af det reviderede Regnskab
d' G) *3 Cl‘ (få ’5 yak ‘:5 J TD (‘D U 0 CD U) <

i'
*JC E-J ft- .3 r) (b r! L) 'C1 (I: f) F' -‘:3 F) C.-

tilsendes Statens tilsynsførende inden Udgangen af Jüli Maaneá.

Ekstreardinwr Generalforsamling inákeldes, near Statens til-

synsførende, Besäyrelsen eller mindst 5 interessenter forlanger det.

Dagserdenen skal bekendtgøres samtidig med Znákeldeléen.

Stemmeret ved en Qeneralforsemling har Intereesenterne i Fcrhol?

(J;ti: ?at dem paehvilende Antsl Parter til Ve.ligehclåelse. Stemmeret ui-
w""" ""“"*‘:vn9h-..A--

øves personlig eller ved behørig skriftlig Fulámavt, og Sagerne afgøreeG

Veá 3im9el Stemmeflerhe , Tilfælá af stemmelighed gør(K)12, I

Enhver Generelfnrsamling er beslutningsáygtig, naar den er

inåvarslet; for en ekstreerdinær Generalforsamling kræves årg

tillige, at mindst Halvdelen af de interesserede Stemmer er repraeenw

teret. Er en lovlig indvarslet ekstraordinær Generalforsamling ikke be-

slutningedygtig, indkaldes en ny, eksureerdinær Generalforsamling paa

foreskreven Maade inden een maaned derefter, og denne Generalforsamling

er de beelutningsdygtig, uaáset de reprmsenterede stemmers antal.

Til Fcranâringer i denne Vedtægt uákræves, at 3/4 af Stemmer-

me er repræsenteret, ng at 5/4 af de mødte stemmer, der tillige skal re-

præsentere mindst Halvdelen af samtlige Parter, stemmer for Forslaget.

Kystsikringslageü kan ikke opløses, meámiñdre de Medlemmer,

som stemmer derfcr, repræsenterer 5/4 af samtlige Parter.

Forandringer i Vedtægten og Qphwvelse af Kysteikringsleget

kan ikke_iværks$ttes uden samtykke af äinisteriet for cffentlige Arbejde?

eg af Amtsraadet, dog skal seevel Landbrugsminieteriet som et Antal yea

mindst 5 af de private Loâsejere være berettiget til som Rekvirenter at
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,t C'‘‘" '»3U
I re (b ‘:3 (l: i.) [WJ G) ’i om Kystsikringslagets 7

Gphævelsa forelagt for en Lan§xæsansk@mmis3i0n (jfr. § 7‘.

1 Kystsikrings3n1mgg§t er 4 det Hele underkastet Bestemmelserne i

Digeloven af lo*A;ri1 1874, für saa V163 disse er anvendelige i det

foreliggende Tilfælde.

wwwosoâüüööücoowww

Foranstaaenáe Veátægt staåfæstes som gældanáe for Kystsikw

ringslaggt "villingebæk Hage".

Frederiksborg Amtsraaá, den 94@'1?54,
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for Grundejernes Eiárag til

?atr.Nr.
Villingeb@~ Farmer

50 5

49, 26 al 7

26 ag 5

25 æ,z26 bf} 3

26 be 5

26 bd 3

é ab 4

25 aa MM_. 4

26 bb 5

26 ø 4

26 t

26 ah

26 ai 5

26 S, 26 r ?

25 u 7

26 y 4

2" v 5

26 a _Z_

89
Matr.EP.

Villingebak Parter

25 ac 2

26 ba, 25 bi 2

25 p, 26 x *gm

5

De p 1"

h.

09
Kystsikringslaget ”villingebæk Eage".

fordeling

Anlægsudgifter

Matr.Nr,
¥illingebwk

26 ak, 26 am

26 ao, 26 ap
å,måâ M_,

+

26 ar

26 as

26 at

26 0, 56

26 ax

26 ad, 26 aw

26 an

"”E5 bg, 26 bh

*gå bi, 26 bk

26 a

26 av, 86 au, 26
'i

;vate Grundegere

Farter

5-4}-‘

H we

'Aa

»J

ru

F’

»J

w

et

+=

ta

w

Lan?bragaministeriet som Grundejeriâëa

Ialt

104 Parter

.... '1\. G.:.M:L«.wwW*.

112 Parter,


