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Jens . B Bjors; ad ., ,. okal (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)

Store Regnegade 19 1110 København K • Telefon 33 12 30 45, • Postgirokonto ~516 11#1:: Telefax 33 12 16 30

Matr.nr. 1 AY Ellinge Lyng, Højby 	 Købers bopæl:
Fuglebæksvej 2

Matr.nr. 6 I Hønsinge by, Vig
Rævevej 9

Matr.nr. 7 S m.fl. Hønsinge by, Vig
Korevlevej 11

Matr.nr. 7 T Hønsinge by, Vig
Korevlevej 1

Matr.nr. 7 Z Hønsinge by, Vig
Pileengen 10

Matr.nr. 26 C Hønsinge by, Vig
Keramikvej 9

Matr.nr. 26 D Hønsinge by, Vig
Keramikvej 7

Matr.nr. 26 F Hønsinge by, Vig
Keramikvej 8

Matr.nr. 26 M Hønsinge by, Vig
Keramikvej 6

Matr.nr. 26 N Hønsinge by, Vig
Keramikvej 4

Matr.nr. 26 0 Hønsinge by, Vig
Keramikvej 2

Matr.nr. 26 P Hønsinge by, Vig
Keramikvej 1

Matr.nr. 28 Q Hønsinge by, Vig
Keramikvej 3

Matr.nr. 26 R Hønsinge by, Vig
Keramikvej 5

Matr.nr. 7 AB Hønsinge by, Vig
Korevlevej 5

Matr.nr. 7 AC Hønsinge by, Vig,
Pileengen 9

Matr.nr. 6 P HØnsinge by, Vig
Rævevej 11

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Advokatfirmaet

JENSB. BJØ
Indehavere

Jens B. Bjorst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)

Store Regnegade 19 1110 København K • Telefon 33 12 30 45 Postgirokonto 4 16 00 10 Telefax 33 12 1L 30

Matr.nr. 6 Q Hønsinge by, Vig
Rævevej 13

Matr.nr. 6 R Hønsinge by, Vig
Rævevej 15

Matr.nr. 6 S Hønsinge by, Vig
Rævevej 17

ENDELIGT SKØDE

Underskrevne Keramisk Forbund, Sdr. Fasanvej 10, 2000 -
København F,

sælger herved de os ifølge tinglyste adkomSter tilhørende
ejendomme

Matr.nr. 1 AY Ellinge Lyng, Højby
Matr.nr. 6 I Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 6 S m.fl.	 do.
Matr.nr. 7 T	 do.
Matr.nr. 7 A	 do.
Matr.nr. 26 C	 do.
Matr.nr. 26 D	 do.
Matr.nr. 26 F	 do.
Matr.nr. 26 M	 do.
Matr.nr. 26 N	 do.
Matr.nr. 26 0	 do.
Matr.nr. 26 P	 do.
Matr.nr. 26 Q	 do.
Matr.nr. 26 R	 do.
Matr.nr. 7 AB	 do.
Matr.nr. 7 AC	 do.
Matr.nr. 6 P	 do.
Matr.nr. 6 Q	 do.
Matr.nr. 6 R	 do.
Matr.nr. 6 S	 do.

til

Specialarbejderforbundet i Danmark, Nyropsgade 30, 1602 -
København V,

på følgende nærmere	 vilkår:

•



	  Advokatfirmaet

JENS B. BJØRST
Indehavere

Jens B. Bjorst advokat (Hj - Ulrik Rasmussen advokat (H)

tore Regnegade 19 1110 København K	 Telefon 33 12 30 .15	 Postgirokonto 4 16 00 10 • Telefax 33 12 16 30

par. 1

Ejendommene sælges, således som de nu er og forefindes, og beset
af køberne, med de på grunden værende bygninger med
grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder ledninger og in-
stallationer, varmeanlæg m.v., forsåvidet det tilhører sælgerne
og alt ejendommenes Øvrige rette tilliggende og tilhørende.
Det medfølgende inventar er gældfrit og overdrages i brugbar
stand.

Ejendommene er pr. 1. januar 1991 vurderet til:

Ejendomsværdi:	 Grundværdi:

Matr.nr. 1 AY Ellinge Lyng, Højby kr. 1.800.000	 960.000
Matr.nr. 6 I Ilønsinge by, Vig	 kr.	 420.000	 77.600
Matr.nr. 6 S m.fl.	 do.	 kr. 1.150.000	 637.400
Matr.nr. 7 T	 do.	 kr.	 180.000	 79.900
Matr.nr. 7 Z	 do.	 kr. 1 130.000	 73.000
Matr.nr. 26 C	 do.	 kr.	 120.000	 65.200
Matr.nr. 26 D	 do.	 kr.	 110.000	 55.400
Matr.nr. 26 F	 do.	 kr.	 110.000	 61.100
Matr.nr. 26 M	 do.	 kr.	 61.300
Matr.nr. 26 N	 do.	 kr.	 200.000	 61.100
Matr.nr. 26 0	 do.	 kr. , 200.000	 61.200
Matr.nr. 26 P	 do.	 kr.	 110.000	 55.300
Matr.netr.Q26	 do.	 kr.	 120.000	 52.500
Matr.nr. 26 R	 do.	 kr.	 120.000	 51.100
Matr.nr. 7 AB	 do.	 kr.	 180.000	 80.300
Matr.nr. 7 AC	 do.	 kr.	 180.000	 79.700
Matr.nr. 6 P	 do.	 kr.	 180.000	 76.400
Matr.nr. 6 Q	 do.	 kr. ; 180.000	 73.600
Matr.nr. 6 R	 do.	 kr.	 180.000	 75.700
Matr.nr. 6 S	 do.	 kr.	 180.000	 81.100

Ejendommene er ikke under omvurdering.

par. 2.

Ejendommene overdrages fra sælgernes side uden ansvar, bortset
fra vanhjemmel.



Advokatfirmaet 

JENS B. BJØRST
Indehavere

Jens B. Bjorst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)

Store Regnegade 19 1110 København K Telefbn 33 12 30 45 	 Postgirokonto 4 16 00 10 Telefax 33 12 16 30

par. 3.

Ejendommene overdrages med de samme rettigheder, byrfder og
forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælgerne og tidligere
ejere, herunder eventuelle forpligtelser, overfor ejendommenes
forsyningsselskaber og grundejerforening. Køberne er bekendt med
og respekterer de på ejendommene lyste servitutter m.v., hvorom
henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

par. 4.

Ejendommene er overtaget af køberne den 31. december 1987, og
har fra denne dato henligget for deres risiko i enhver henseende
hvorfor køberne oppebærer bygningernes assurancesum, dog til
lovmæssig anvendelse og uden præjudice for evt. panthavere
eller sælgerne.

par. 5.

Købesummen er aftalt til kr. 5.911.300,00
skriver kroner femmillionernihundredeogellevetusinde og tre
hundrede oo øre.

Købesummen ialt 	  kr. 5.911.300,00

afgøres ved refusion mellem parterne.

par. 6.

Fra overtagelsesdagen henligger ejendommene for købernes regning
og med denne dato som skæringsdag udarbejdes sædvanlige refu-
sionsopgørelse over ejendommens udgifter, hvis saldo reguleres
ved refusion parterne imellem.

par. 7.

Køberne er gjort bekendt med de ejendommene påhvilende skatter
og afgifter.



København, den 214° 2 IJ911992.

Som sælgere:

Advokatfirmaet

JENS B. 13,10/11ST
Indehavere

Jens B. Bjorst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)

Store Regnegade 19 1110 København K 	 Telefon 33 12 30 45 • Postgirokonto 4 16 00 10 Telefax 33 12 16 30

par.

Køberne erklærer i henhold til lov nr. 267 af 7.6.1972 ændret
ved lov nr. 357/1985, kap. 3, par. 8, stk. 1:

at ejendommen matr.nr . 1 ay Ellinge Lyng, Højby;

skal bruges i erhvervsøjemed.

par.

Salær til advokat Jens Bjdrst, St. Regnegade 19, 1110 -
København K, som berigtiger handelen, "samt alle med denne handels
ordning og berigtigelse forbundne , omkostninger betales af
køberne..



København, den 1992.

Til vitterlighed om underskrifternes
tighed og underskrivernes myndighed:

ægthed, dateringens rig

•

•
F.s.v. angår køberne:

NAVN: JA

STILLING: g
BOPÆL:	 .6./ 3360 L

Advokatfirmaet

QZ- „P r(TIP

Jens B. Bjorst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (1-1)

Store Regnegade 19 1110 København K • Telefon 33 12 3045	 Postgirokonto 4 16 00 10 • Telefax 33 12 16 30

Som købere:

F.s.v. angår sælgerne:

ADVO TFIR ET JENS B. BJØRST
STILLING:	 GNEGADE19

BENHAVN K
BOPÆL':	 123045

160010

NAVN: NAVN:

STILLING:

BOPÆL:

NAVN:

STILLING:

BOPÆL: ""(InV' h(t	 ■ W

\ e	

)

1,.oranna3vnat Ojencioril mav.

. 	 ..‘"k>vc,..,	 *dav er undeir ten	 •.:t. pr. V/	 19*

vurderet til kent.z: nteiGndams-vw,-el ..	 ...:,.._..‘.?_.4..--;,...—...._kt

'leraf. kontantgrundverd 	 ..... ...... .............— 	 4..,,G;c.?	 	 1,r

Ejendommen, der nverken udgør en 1.-,noelenciorn eller omfatte , nogen de,

af en såoan. er Ikke i metrikien noterel

e.,e,00rnss..-m-re,nr.7,:r

yb-z)

som en riel er en samlet etelooe•

2/y
-



København, den	 142 1992.

Som købere:

(UL
A(444"

N•

Ti1.vitterlighed :om r'underskrifternes
tighed og Underskrivernes myrdighed:<.'

F.s.v. angår , sælgerne:	 J, ,44

4.74.

4?‘dateringens.ri.

NAVN:
ADVO

STILLING:

BOPÆL:

ET JENS B. BJØRST

EGADE19
BENHAVNK
123045
160010

NAVN : djek 	 k.) C

STILLING: kktY-0,SS ^ _Ste--Itt

BOPÆL: - ‘3 V h@ VeLf)	 )

0‘.\

F.s.v. angå

NAVN:

STILLING: g

BOPÆL:

køberne:

, 3360L

Foranna3vnte (løndom matir. re.
LtZZ-Ly-,4/4, 	 eieftee er under Løbeerg .2)_2,_- pr.	 1g 9i

vurderet til kontantelendomsværdl	 iC'47 a(2(7	 kr

heraf korrtantgrundwen:Il 	
	 6c,o 	 kr

Ejendommen. der hverken udgør en lanaelendom eller omfatter nogen dir

af en sådan, er !kke I matriklen noteret som en tiel af en samle/ em:1mm

rrundnown elenoornssuattek annir åt Z V/y
ti

NAVN:

STILLING:

BOPÆL: •

,	 Advokatfirmaet

JENS B. BJØRST
Indehavere

Jens B. Bjørst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)
•

Store Regnegade 19 1110 København K • Telefon 33 12 30 45 Postgirokonto 416 00 10 • Telefax 33 12 16 30



7•= oranna3vnre ~norm, mav. ih	 7(...) .7 ✓ '7x
	 «mav er unger 'einem. /6X..-r?.8 	tii	 9 c/7•

vurderet til kontantejendomsVærdi 	 	 	  kr
telaf kontantgrundværdl 	 , 	 	 kr
Ejendommen, der hverken udgør en landelendom eller omfatter nogen det
ef en sådan, er ikket matriklen noteret som en del af Sri samtelt
)rundholm ejendomeskattekQntor, d. 2 V il y	 .5.(:Zrfr■::
;E73 Ll elbv	 •

,"1-orannævnte elenden; man.
/".,-,1!.5,.-/I/C-:‘' 	 ~nav er unger tebent	 3 pr . 1:/1	 9 i;:/
vurderet til kontantefendernsværdi 	 	 	  kr

-47 ".eraf kontantgrundværdi 	 , 	 	 kr

E;er.dnrnmen, der hverken udger en landelr-::ndem e! er omfatter nogen det

en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del et en sambet ejendom.

1-rundholm elenclerwr.skattewantur_ d 	 ,g5/..'1
/".c3U)v

•

platir, r■ L	 7 7-

<;:%:./" I' (-c 	 elevsav e r unge r lenent /C1•:-C.-5'-''.  i pr. Ih	 •99./
%:J).- 4,0. 0 urderet til k	 ,/onz-sP.zejendon-.dværdi 	 	 kr

‘i.:rsi k::ntentgrundeasrdi 	 72• ';47-4% 	 kr

Ejendommen. de'; hverken udgør en ianoejendom eller Cmiatter nogen det

si: en s ådan, er ikke i matnisten noteret som en Gel 13;„ en terimet 6iz,,,da,,,, (s..., .-7..-7c-4,,,,..,..•))
../.

udholm eiendernsskatteknntcr, et ZY/5., 	 ig--e_:.-_-.,'"-----
•-47---,<i:J4,,,,4:;»&;;',...;":"<"-- - -

rOranilævnte eienuom man. n ....	 ..-

 c-- 	 eierlav er unger røben y . 	 pr. 1 1,	 1 99/

vurderet til kontantejendornsværdl 	 • 

kontantgn!ndværdl 	  	 kr

Ejendommen, der hverken ud gør en tangelendom eller ornfa'iter nogen del

e en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del er en sanitet elfnErks::1

vn • bolir elencromssketteknntur, d	 2 Vy	 f.;`3-;":

..,,,,- ,--
orannævnte eleneo rn man. nr. ._.-. "*ç,47_-..(	 --_____ _—:....._ _____	 ___..

/±,.-1./.;;;;</c:- c" 	 elerlav er unde r løtenr. //:"%'"..5"a--7 pr. 1 / I	 19

%Jo- f.) <.' c...,-
vurderet   til kontantejendornsvaardl .	 -	 kr

',uralf kontantgrundværdi 	 _	 ,e;. -. - 4)-Z-) • kr

Eiendgmmen. der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen der

af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet e,.._rterKi..:,rrl:::(:_._<.7.<,...;;::...,:_''';:')c-Æ't'"t':-3'..•

•:,-5 74 Leibr

1 - rundholm e)endornz,slzattekznz e 'w, d	 2 t ("f	 `!.9. ,-;.:

,-,)rminv rite ewsi(Jort) mat/. nr. .....,- ■P,_.,_........__	 .— • .....-

/;:-.4:.'>1"•••>:""1"' 	 etetinv er unr,:er /:,'benf.4J;;>/- i' pr. .://t os/

'1..-..!:::de:Ï;rnerl.. der hver::?,r) t..:dge. r en landejendom :,.: ■ Fer oml r.zter nogen del

sf n sådan, ;ar ikke i matrikien non..-)rot som en del e t en sarniet nierednm C .5<-' -'`I .."" 2C ./ : /-i-t,-_-).)

..--'

...;•(.7::',.r.'. .....-y..~.:•,t
ur,dnoirn e ,,endornsskatteKG.n:ur ,. d. 2fr' y	 :,(99 	 ,...)

r.	- ..;_	 __ _„..orannsevnte ejendom matl. nr.	 __ 	 _.___._—_____- —__., ,,_ Æ
,'.,6.../1/5,--,,,,..,-4--- 	 ejerlav er under !afbene /.:2-,----.5/ pr. 1 J/	 19 9/

..-:.	

..

-,raf kentantgrundvaerdi 	

,, t-'• c.:,00 

1:(,7/. /4,0
	 kr

vurderet til kontantejendoinsveerdi ..-----. 	 kr

Ejendommen. der hverken udgør en yancelendom efter omfatte , nogen de'

sf en sådan, er ikke i metrik:en noteret som en aet wt 1 01-k s3mte3i elav

x,,	

elGm(S.:'"-,‘"-<>/*-4,1.9
.

r:';;ndholm elentIOMS!",,g;a1,T,34,..(5:::7,:r. 4	 2 y,/,„. , . . 1 Ç:. y..<:,	 .....,..; „;-,,,,..._ .. .., —.4

.4'.'5:.T.;,i';.d..n.,:,,k;'s.	 .	 ',.,.,.'--,•!+-;,', 4 .1-,	 :t,;-, -,-,:',g'P.;,>"=,tkkr̀ ,77.''''''''. ces.

53 7 2 1-!ouv



"Forannævnte erentiom mate. nr. 	 .
6rØvS/4' 	 ejerlav er under remen 	 Pr. 11/ 199/
vurderet til kontantejendomsværdi 	 ‘"A-3c-z7 	 kr.
'leret kontantgrundværdl 	 61-..3t7z7 	 kr
Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del
af en sådan, er Ikke 1 matriklen noteret som en del et en samlet ejendom
Trundholm etenclornssicattekonær., d ly t y
1573 l-leibv	 130 Jensen

Foranna3vnte etendom mau. nr. _ 

/i/r(4<5",1/&`" 	 eiertav er under løben?. 	 pr. t i	19 9/
/urderet til	 ..eoz2-kontentejendomsværdl 	 o00 	 kr

heraf kontantgrundværdl 	 /- /o o 	 kr
Ejendommen. der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del
af en sådan. er Ikke I matriklen noteret som en del at en «miet ejendom CS`)'"'"i/i`r-,.j
Trundholm egetdoinsirketteicentur, d .€YA/	 /992
4573 Melby

Forannævnte eiendom mau. nr.
//".‘"/A/G-t" 	 ~dav er under tiabenrft962 -o  pr. i» 199/
vurden3t til kontentejendomsværdi 	 '8th7'47-rv 
heraf kontantgrundværdl 	 ‘/ -eôo 	 kr

Ejendommen. der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen det

3f en sådan, er Ikke I matriklen noteret som en del af en sarmet ejendom f-54'"'"1
Trundholm elendomsskattekontur, d. 2 YJt,	 <g 92

4573 Melby

%renne3vnte etendorn matl. nr.	 Y9

/64514/6-g-	 derby er under løben?. 	 pr. V/ . 19 9/

vurderet til kontentejendomsve3n11 	 //O-000 	kr

heraf kontantgrundværdl 	  	 •■••••■••••*. 	 55' -300 	 kr

Ejendommen. der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen det
af en sådan, er Ikke i matriklen noteret som en del at en samlet ejendom C-59 ,i A-7t,2/--/&:,,,9

Trundholm etendomsskattekontor, oL 2•Y/s,	 1592

Llolbv

i-sorannewnte mondæn 'mav. nr. _

j'/~>"4/‘, 	 ejerlav er under løbere 496K- '7pr. t / 199/

•turderet til kontentejendontsvaudi 	 -CAD	 kr

	

- 	 krheraf kontantgrundværdl 	 •■•■••••••■•••■■••■.•.• 	 .5"-b-r)

Ejendommen. der hverken udgør en landejendom eller Omfatter nogen det

af en sådan, er ikke I matriklen noteret som en del at en samlet eiencl!«_5(s'''1",4wh`ciS)

Trundholm elentiontsslcattekontar,4 2V4 	 /99Z

4573 Melby

Forannævnte eiendom mau.
br‘1«5151/ 4« 	 ~nav er under røbeny. /469‘.'- -ÇPr. li/	 19
vurderet til kontantelendomsværdl 	 kr

5/ . Arv 	 krherafkontantgrundværdl 	 ø.... ....MW

Ejendommen. der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen det

af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom 	 fr9)

	

Trundholm etendomsskattekontnr, 4 4Y Ø `(	 4952
4573 weibv

Forannævnte eiendom mats. nr.. 	 _	 •

~J-444— 	 ejerlav er tinder remen?./Se» 	 &''9/"

vurderet til kontantejendomsværdl 	 1/72-0"5 	 kr

heraf kontantgrundværdi 	 ga" -3°0 	 kr,

entiommen. der hverken udgør en landejendom eller omfatte'- nogen de;
øf en sådan, er Ikke I matriklen noteret som en del at en samiet eiendOtrtC-50"^'74ve~)

Trundholm esendomsskettekentar, d, 25/4, 	 /89,z

4573 Melby



. /49	 ilForannævnte eiendom man. nr. . _  . , G _ 	—_

//?W"1"-->116-Ae. 	 ejerlav er under ssbenr A~-j . pr. 1! / 199/
vurderet til kontantejendomsværdi ................. 	 %/£5P-a7c7	 kr
heraf kontantgrundvasrdl ................ —..........— 	 «.- 7co 	 kr .
Ejendommen: der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen det
af en sådan. er ikke I matriklen noteret som en del et en samiet ejendom (<5c)Aint-,thrc.:9
Trundholm ejendonuiskettekontur, ø 2 W - . )!S'er•,,,,*
457 3 Lleibv

fterannævnts «endt" rnatr; OG ...:,_.LI,....._..—.--L....------.
,(71ÇIA'Sf't/ C- r  ejerlav er under tebenr. /5‘V-i  Pf. 11 / 199/

" vurderet til kontantejendomsværdi 	 Y /V,..0042 •  kl

heraf kontentgrundvairdl 	 26- Kr,V 	 kr

Ejendommen. der hverken udgør en iandelendom eller omfatter nogen del
l

af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet eienopm (Sc■ -•-7•--,4,--"zityr.,5)

Trundholm eiendomssKattekontor d_ 2 V,'	 1/5 W
4.5 7 3 4eibv

Forannævnte eienclorn mau. ru. _ 44-- _ ...._ ___ __.....,

M("r•-5-/A/6-4?.  ejerlav er under terbeitr.  /5å4'.5-8 pr. 1,/ .199/

vurderet til kontantejendomsværdi ........---- ' 1 rg.,-,c;-o , ' - ki

heraf kontantgrundværdi 	 73 G.:*-o 	 kr
Ejendommen. der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del

1

af en sådan, er ikke I matriklen noteret som en del at en samlet eferidom C.S,-7..-74----)zi*,v9

Trundholm eiendomsskattekontur, d. .2- Y/	 i 4952
4 5 7 3 "-leibv

orentleffinIteetendOrn matr. nr 
fri((44=9-4144"..	 ejerlav er under toben. /.4V6—.	 1/,	 199/
vurderet tll kontantejendomsværdl
heraf kontantgrundværdl 	 75 7o6	 	 kr
Ejendommen, der hverken udgør en randejendom eller omfatte , nogen.da
af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del er en samlet ejanddm6S0"r~-tg2)

Trundholm elendomsskattekonizir d 2 <'/y	 /99
4573 Voibv

Forannævnte ejendom ~tr. nr. --..--(T ' '-- _

Ar,,P.5;',1,£ ' 	 ejerlav er under tøbero /` ‘ (7-"I' pr. 11/	 19 2%

vurderet til kontantejendomsværdi ...----.	 : Afi'• a° ° 	 kr

heraf kontantgrundværdi 	 ..... .. 	 g I.- /av 	 kr.

Ejendommen. der hverken udgør en landelendom
I!eller omfatte r nogen del

af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet

DAGBOTrundholm eien	 d	 /5	

ejendom(S0,zi•-•,c7r":9

G SJ. RET . " :"- E4elibvKll I 	
(Å '.((frhiarti-

T I	
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ADVOKATF

Til vitterlighed:	 STORE
1110

J 41 S B
EGAo•.„

ØRST

GIR 4160010

Advokatfirmaet

JENS B. BJØRST
Indehavere

Jens B. Bjørst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)

20 JULI 1992

Store Regnegade 19 • 1110 København K - Telefon 33 12 30 45 • Postgirokonto 4 16 00 10 • Telefax 33 12 16 30

Anmelder:
Jens Bjørst,
advokat,.
St. Regnegade 19,
1110 - KØbenhavn K.

J.nr. 1 AY Ellinge Lyng,
Højby m.fl.

ALLONGE 

Matr.nr. 26 F HØnsinge HØnsingeby,Vig,
Matr.nr. 26 M HØnsinge by, Vig
Matr.nr. 26 N HØnsinge by, Vig
Matr.nr. 26 0 HØnsinge by, Vig
Matr.nr. 26 P HØnsinge by, Vig
Matr.nr. 26 Q HØnsinge by, Vig
Matr.nr. 26 R HØnsinge by, Vig
Matr.nr. 7 AB, ,7 AC og 7 T HØnsinge by, Vig
IØvrigt er skødets vilkår uændrede.

KØbenhavn, den	 7 1992.	 København, den/ T
■1/1-1' 1992.

So	 ger:	 Som køber:



J.nr. 1 AY Ellinge Lyng,
Højby m.fl.

Anmelder:
Jens BjØrst,
advokat,
St. Regnegade 19,
1110 - København K.

ADVOKATPI

STORE
1110

ØRSTTil vitterlighed:
JE,NS B
EGAD

1 30 •

4 16 00 10GIR
Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København KForm. 250 G

'tempel	 I:

Store Regnegade 19

Advokatfirmaet 

JENS B. BJØRST
Indehavere	 Anmelder:

Jens B. Bjørst advokat (H) - Ulrik Rasmussen advokat (H)

1110 København K - Telefon 33 12 30 45 	 Postgirokonto 4 16 00 10 Telefax 33 12 16 30

ALLONGE

til endeligt skøde af 20. marts 1992 vedrørende ejendommene
matr.nr . 1 AY Ellinge Lyng, Højby

Undertegnede Keramisk Forbund som sælger og Specialarbejder-
forbundet i Danmark som køber erklærerherved, at de solgte
ejendomme omfatter følgende matr.nr.:

Matr:nr. 1 AY Ellinge Lyng, Højby
Matr.nr. 6 I, 6 P, 6 Q, 6 R, 6 S og 6
Matr.nr. 7 S, 7 U, 7 V, og 7 X HØnsing
Matr.nr. 7 Z Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 C Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 D Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 F Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 M Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 N Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 0 Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 26 P Hønsinge by, Vig,
Matr.nr. 26 Q Hønsinge by, Vig.
Matr.nr. 26 R Hønsinge by, Vig
Matr.nr. 7 AB, 7 AC og 7 T Hønsinge by, Vig

Hønsinge by, Vig
by, Vig

løvrigt ,er skødets vilkår uændrede.

København, den	 7 1992.	 København, den G T 1992.
Som -s lger:	 Som køber:
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Ejendommen. der hverken udgør en ianaelendom eller omfatter nogen del

et en sådan. er ikke i matriklen noteret som en del at en samlet eiendoro.
Trundholm ejendomsskattekontur, d,	 # 7 .4
45731-lesibv nl

1:/1

m Ø9

INDFØRT I DAtItJåbffi

FOR NYK431§II§1@ §J: 14@f§k1413§

- 4 AUG, 1992

TINGLYST

Skødet er endeligt.
24 parcelkort, 13 fuldmagter, legitimation samt tilladelse
af 30/1- og 27/7 1992 fra Planstyrelsen forevist.

Anm: 1) 815.000,- kr. iflg. ejerpantebrev, vedr. 1 ay
2) Areal vedr. samtlige . matr. nre fremgår ikke af dokumentet.

Genpartens rigtighed bekræftes,



(Udfyldes af Dommerkontoret)
Akt. Skab

Bestlllings-
Formular

C

1 I 7 ) 1 8 JUN! 1948

Justitsministeriets Genpartpapir. Til . Skøder, Skadesløsbreve, KVitteringør til
Udslettelse og andreyaatgninger.m. m. (vedr .: fa.st gjendorn).. .

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
København Kvarter)

eller (i de-sønderlydske Lands-

dele) Bd. og Bl. I Ting-
bogen, Ah. Nr.; Ejerlav,

Sogn.

Købers	 Bo ml.
Kreditors j

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant lindes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
IIARALD KLITAGER

SAGPØREIL, CAM). JUR.
Rostrups Have 50, V. w, 8'0.9522

Stempel:	 Kr. 00 Øre.

Dekl-aration.

., . Undertegnede Gaardejer H.P.Willumsen pa.alægger herved den
mig tilhørende Ejendom I\iatr. Nr. 1a Ellinge Lyng, Højby Sogn, føl-
gende Servitutter: •

at efterfølgende Ejere af Ejendommen iskal være pligtig til at delta-n	 +	 . 	 . 	 c	 c	 -	 k	 ' 	 .

ge i Omkostningerne-ved Anlæg o V4edligeholdelse af de til Stran
9,-74~ 	 n' -" -den øst-vest-gaaende	 ÇbhVeje over

	

	 . 1 Ellinge Lyng, , som
.viet paa Matrikulskortet, fra det F'idspunkt, hvor det efter Di-

 ,rektør Steen 'Andersens Skøn findes paakrævet at anlægge eller

	

- vedligeholde nævnte Veje, 	 -. 	. 	 n
at efterfølgende Ejere af Arealet skal være pligtig til at deltage

i Omkostningerne ved Regulering afl Kystarealet mellem Matr. Nr.
mm	 bg1- . og , 1 Ellinge. Lyng samt i . Omicstningerne ved. Anlæg og Ved-

ligeholdelse af en Dæmning og eller Bro fra det nævnte Kystareal
.-til den. udfor Ejendommen Matr. Nr.1 15h- beliggende ø, 

• 

saafremt
saadanne-Anlæg vedtages udført af Direktør Steen Andersen.

Omkostningerne -ved Anlæg og. Ve ligeholdelse af Veje,- KystareE
Bro og eller Dæmning fordeles forholdsmæssigt, efter de almindeli
.ge Regler, som 'i saa Henseende senere maatte blive truffet af Di
rektør Steen Andersen. Bidrag til Anlæg og Vedligeholdelse af de
nævnte : Anlæg .kan dog ikke paalignes mig eller min eventuelt ef-
terlevende Hustru for den Del af Latr. Er. IV , som er i vort
Eje, idet Bidragspligten først indtræder naar og i det Omfang,
hvor der udstykkes Parceller fra 1.atr. Nr, 1 ,.

`De li'ettigheder, .der er tillagt .Direktør Steen Andersen iflg.-- .. 
ovenstaaende, kan af ham overdrageS til en Trediemand eller til
en Forening ,af Ejere af P,arceller,dar er afkøbt Boet eller Ar-
vinger efter afdøde Grosserer FercH Andersen,

at nuværende og efterfølgende Ejere af Arealet, herunder Parceller,
der udstykkes herfra, er pligtig til at være Medlem af en Fore-

• iling af Ejere af Parceller, der erafkøbt Boet eller Arvinger ef-
•	 •	 •

- ter afdøde GrOseter Ferd. Andersen, naar en saadan Forening er
dannet. Neer nævnte Forening er dannet, skal Paataletetten med

Jensen & Kjelds6v, AIS, København.



, Hensyn ,til Servitutterangaaende_Bebyggelse-Og J3enyttelse samt
FærdselOpr5tholdeIse ,'af;RO-og ..Orden paa.:herom.fiandlede Ejen-
dom overgaa til Foreningen.

at Arealet ikke maa udstykkes i Parceller under ca 7.000 Kvadrat-
.•

at der paa hver Parcel.ikke maa opføres mere end eet.Beboelseshus'
med tilhørende-Udhuse„-og . hvert Hus kun til Beboelse~ for een:
Familie og i Overensstemmelse ' med en for vedkoMmendeommUne

mulig gældende Byggevedtægt. Navnlig skal Opførelsen ske paa

Ma:ade- ':og ved Anvendelse af gode og friske Wia-,
r

og.Saaledes, at der tilvejebringes et Omraad.e.med-:en

tiltalendeÆebyggelse, fortrinsvis til Sommerbolig, som

orho.dene tillader. Der maa ikke opføres Huse med mere end een

Etage og beboelig Loftetage. 	 Ls_

at der paa Arealet ikke maa indrettes eller drives nogen af de i

Lov af 10/3 1852 nævnte- eller-lignende'Virksomheder, der ved

Røg, Larm eller ilde Lugt kan være til Ulæmpe for de Omboende.

at Arealets Xarakter af . Have= `o'g Strandgrund ikke fraviges.

at Ejerne af k;"atr. Nr. • lbh' illinge Lyng, samt Ejerne afParceller,

der udstykkes derfra, herunder de allerede fr.a. Matr. Nr. lbh

udstykkede Ejendomme: Matr. Nr. lml 11m 2-1m°;	 1mP,
nf ng nh	 nz nq ni	 nk1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 ,,1 og 1	 skal have Medafbenyttelse

ret til den paa hoslagte Deklarationskort viste 6 Meter brede

Vej -,. der udlægges Over Matr Nr: 1	 Sait Meciafbenyttelseret

til - den:langs EjendomMenS Nordskel udlagte Vej mod at-deltage

forholdsmæssigt i Omkostningerne ved. nævnte Vejes Anlg og Ved:

ligeholdelsT. •

Omkostningernd ved' Anlæg og Vedligeholdelse af-Vejene

färdeles efter de samme Regler, som ovenfor er nævnt vedrørende

Vej m.m. paakatr:	 Ibh;

Vejen anlægges snarest og senst inden 30.-Apri11948.

Paataleret med HenSYn til-nærværende Deklarations BesteM-
.

melser tilkomMer Direktør Steen Andersen eller-den Trediemand,

til hvem han senere maatte have overdraget sine Rettigheder el,

ler den Pareelejerforening; som maatte blive oprettet, og som

derefter alene har Paataleret. -

Denne Deklaration kan tinglyses paa Foliet for ovnnævn,
„

te Matr.	 l'"Jr angaaende hvis Hartkorn og HæTtelser;henvises

' til Ejendommens Blad i Tingbogen.
Servitutterne skal ikke være til Hinder for ordinær- F'rio

ritering, - men'uden Paategning-nespektere Laan af offentlige Mid

herunder ogsaa Sparekassemidler.

Skulde Servitutten nogensinde bortfalde, skal dens Bort,

fald have til Følge, 'at 'Ejerne af 	 tr. Nr. la;y og Parceller,

udstykket herfra, ikke' mere har Rettigheder eller Pligter- efter

den samtidig hermed paa - Matr. Nr. 1bh 'af Ellinge Lyng, Højby Sogn

Ellinge "Lyng, "den 4.Mai 1947

Hans Peter Willumsen

J.'1 Vitterlig,.

,	 .
.tinglyste-SerVitut.
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hed om-Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed samt om

Underskriverens Myndighed:

Navn: E... Jensen

Stilling: Kontorchef

Bopæl: Kvintens Alle 1.
København S.

Nåvn: H. Klitager

Stilling: Sagførr
/	

e
4<--,7~1 Mie" -^ 

7
 — V

Bopæl:

indført i DagbQen for Nykøbing
%Cell. ' Købstad Q. Dragsholm Birk
den	 1 8 J 11 hJ l 1948 Tinglyst.

Neergaard 'E Rvgaard
F m.

•
Genpart -n • Rigt gh c bed æ tes.

.1)4omm,rkuntora, Nykøbing S.



Købers	 Kbh. F .
Kreditors 

bopæl:
Hz-V"

Anmelder:

kr.	 øre	 Akt: Skab _	 nr. /,Z 8
(udfyldes af dommerkontoret)

Bestillings-
formular

c

Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands- 1—ay Ellinge byrig
dele) bd. og bl. i tingbogen, Højby sogn

art. nr., ejerlav, sogn.

2 i o 17 NA,R. 1960
Gade og hus nr. :

1-1ENRY GIDEON .JØRGEN GIDEON
L A N DSRETSSAGFøRliRa

NYKØMNGS&ELLANd

S".2 4	 ";-<-
/ /	 	 f.

BETINGET SKØD E

Undertegnede fhv. parcellist HANS 1 1ETER VILLUMSEN, Høve, sælger
og overdrager herved fra mig og arvinger til medundertegnede
KERAMISK FORBUND, Søndre Fasanvej 10, København F.
den mig ifølge tinglyst adkomst tilhøreride ubebyggede parcel matr. nr .
1-ay Ellinge Lyng, Højby sogn, skyldsat i for hartkorn 1 alb. dog med
undtagelse af en parcel, stor 7000 al. 2 (d.e. 2 td. land) i loddens
sydlige hjørne. Denne forbeholdte parcel er beliggende mod landevejen

sydøst, mod den 6 m. brede vej, der fører til stranden, mod nordøst
og mod den langs det sydvestlige skel fdr matr. nr . 1-ay førende vej
til sydvest. Parcellen er rektangulær, Og dens nordvestlige skel er
parallelt med landevejen.

5.

itøksitilzmrxineklatzm2dxøgz,Mmek*tNxttzSi~xfl-MY§z£2Z
Xd=axgilem.dRzigml±ri.ilarz3zYkk.i.erzianftYTk.

ZladmidirEzmTxdzrx±±zzIy*zzzr14&*2XzA,kxii§1:k1J-ifi-ig§Xxx~-
/tsies3EzkeIly4glelzIsz.xøgzxdz±km.iialsXtxzk~xk,iix~k~z]g

.14/4erøxBifi±xig4z=llig2h1DitztxplzMxitx*xz~xxkk zz~rr
zimxisusxlizzi~ rz4zx±xgrull~T£ 3DrtjIti	 4~-4;x.bffiXzl~£§*~~

)XzlAnzzxzilItgzhzItIsez
Endvidere har den til enhver tid værende ejer af matr. nr . 1-gg

og lxz, Ellinge Lyng, (for tiden tømrer Poul Hansen) færdselsrets ad
den over matr. nr.1-ay Ellinge Lyng, langs skellet mod matr. nr . 1-dv.
Ellinge Lyng, udlagte 4m brede vej.

Ved en fejltagelse er denne servitut ikke blevet tinglyst, men da
sælgeren, undertegnede parcellist H.P.Villumsen, har lovet ejeren af
matr. nr . 1-gg og 1-xz Ellinge Lyng, at Sikre»Wjen, begæres bestemmel-
sen herom tinglyst som servitut på foliet for matr. nr. .1-ay med påta-
leret for ejeren ag 1-gg og 1-xz. Vejenshvedligeholdelse efter reglerne
i lov 14/4 1865 pm private vejes vedligeholdelse.

Jensen & Kjeldskov A/S, København.
	 III



lo.
Den til enhver tid værende ejer af den forbeholdte parctel-hår

ret til færdsel ad den påjkortet viste 6 m. brede vej. Dette lyses
som servitut på den her solgte parcels folio med påtalebet fur den
forbeholdte parcels ejer.

På de anførte vilkår erkender Keramisk Fo 'rbund at have købt
parcellen.

•	 Ab	 •

Endeligt skøde udstedes, når udstykningen er i orden.
Nykøbing S., den 22 april 1959
Som sælger H.P.Villumsen

Til vitterlighed om ægte underskrift af sælgeren, om rigtig dato
og om selgerens myndighed:

J. Richter	 P.C.Petersen
sagfører	 tømrer
Nykøbing Sj.	 Hønsinge

København den 27 maj 1959
For. Keramisic Forbun
Erik Jensen Fdm.	 H. Jensen kasserer	 Henry Hansen
Til vitterlighed om ægte underskrifter, rigtig dato dg under-

skriver~ myndighed:
Navn: Jytte Valsøe Jensen	 Navn: Karen Kiær
Stilling: Bogholderske	 Stilling: Kontorass.
Bopæl: Tornegade - 23I 	 Bopæl: Lyshøjgårdsvej 55 II

\j' Begæres lyst som skøde oMiseritUtstiftende.
ri. Gideon

ENDELIGT SKØDE
Z/tW'

Da købesummen nu er-betalt medddler jeg fhv. parcellist H7-1).

Villumsen herved fornævnte køber Keramisk Forbund endeligt' skøde på .
da1/1

&gældende parcel„ der ved landbrUgsministeriets udstykningsappro- 41,
- 24	

•
februar d.å. er skyldsat under matr:- nr. 1-ay Ellinge Lyng,

bation
Højby-sogn skyldsat for hartkorn 1 alb. på de aftalte vilkår.

Nykøbing,Sj., den lo marts 1960
Hans Peter Villumsen	 -

Til vitterlighed om underskriftens ægthed,-dateringens ri tig-
hed, samt underskriverens myndighed:

Else Jensen	 Lise Poulsen
Bogholderske	 kontorelev
Nykøbing S j.	 Højby Sj.

Valby.



§	 :	 Kr.	 Øre Indført i dagbogen for Nykøbing

§	 :	 11	 „ Sjæl!. Købstad og Dragsholm Birk

§ 14-1:	 17	 „ den .
17 MAR, 1960 

Tinglyst.

§ 14-2:	 11	 11

Kass. 	 11	 Y? 

Talt	 Kr.	 .øre

Øge SG,;72 servihrislifieada.
•	 -	 ••

Skfgh?t.er.

Parcelkort forevist

•
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