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ANMELDER:

Matr.nr. 13 dc Hvidovre by, Risbjerg
Beliggende: Kirkegade 8

2650 Hvidovre TORBEN HENRIKSEN
ADVOKAT (H)

ØSTERBROGADE 103 . 2100
TLF.: 39 29 65 66, FAX 39 29 (..,k

GIRO: 6 71 39 39

cis

Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Edith Lizz:
Knudsen, Lundtofteparken 16, 2.tv., 2800 Lyngby - på ejendommen matr.nr
13 dc Hvidovre by, Risbjerg.

Med hensyn til servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Østerbro, den 29.10.1997

Edith Knudsen

STEMPELMÆRKE

HVIDOVRE

N 7 1 94 7 7

.95 10:31
C;(30 1200.. OG

:39694 ErIl

Annette Hinke
Overassistent

Forannævnte ejendom er under tøbe nr. C, 26'C)
pr. 1/1	 19 9-7
vurderet til ejendomsværdi 	 kr. 257). 077)
heraf grundværdi 	 kr. 35,2
Ejendommen udgør Ikke en landbrugeelendorn,
og er ikke i matriklen noteret som en del af en
samlet fast ejendom.
HVIDOVRE KOMMUNE, e jendomskontoret, d.	 /95'



Akt:	 skab nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret) Side: 3

Akt.nr.:
DC 13

	

* * * *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 Retten i Hvidovre
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skifteretsattest.
Vedrørende matr.nr . 13 DC, Hvidovre By, Risbjerg
Ejendomsejer: Edith Lizzie Knudsen
Lyst første gang den: 18.03.1998 under nr.	 4034
Senest ændret den	 : 18.03.1998 under nr. 	 4034

Lyst som endeligt adkomst.

Retten i Hvidovre den 25.03.1998

/



Matr.nr.: 1 AFU Ellinge Lyng, Højby
Beliggende: Willumsensvej 12

ANMELDER:
Adv. T. Henriksen
Østerbrogade 103
2100 København Ø.

702

Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for III
Edith Lizzie Knudsen, Lundtofteparken 16, 2.tv., 2800 Lyngby - på
ejendommen matr.nr . 1 AFU Ellinge Lyng, Højby.

Med hensyn til servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Lyngby, den / --/.g _ q 9 9

Edith Knudsen

Forannævnte ejendom matr. nr. 	 g F il 
	 ejerlav er under Iøbenr c.22212-.2 pr.'f/ I	 1945,
vurderet til kontantejendomsværdi 	 230,00C, 	 kr.

heraf kontantgrundværdi 	 95. 400 	 kr.
Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del
af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom.
Trundholm ejendomsskattekontor d. 11 / ^ 0 19 Iq q
4573 Højby

fivid (2//de_ii
BENTE HVID ANDERSEN

overassistent

CS rnmer*Lti-S)



*** *	 ***	 Side: 6
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Nykøbing Sj
	

Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 Y 90

Påtegning på Skifteretsattest.
Vedrørende matr.nr . 1 AFU, Ellinge Lyng, Højby
Ejendomsejer: Edith Lizzie Knudsen
Lyst første gang den: 07.10.1999 under nr. 25384
Senest ændret den	 : 07.10.1999 under nr. 25384

Lyst som endelig adkomst.

Retten i Nykøbing Sj den 15.10.1999

Greta Christensen

•

•



•
•

Bestillings-

formular

C

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (I de sønderjydske lands-

dele)bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: 102 kr. _ øre

1 afu, Ellingelyng, Højby sogn.

7413 18 JULI 1961

BETINGET SKØDE

Akt: Skab
	

nr. 92
(udfyldes af	 mmerkontoret)

Købers lLundtofte Parken 16,
RR4ilre;Fics bopæl:

Lyngby.

Anmelder:

JOHS. RICHTER og JOHN RICHTER

SAGFØRER	 -	 ADVOKAT

NYKØBING SJÆLL,

**********************

Undertegnede tømmerhandlerHans Madsen, Lille Egebjerg pr. Vig, sælger

og overdrager herved til medundertegnede marketenderNiels K n u d s e n, Lund-

tofte Parken 16, Lundtofte, to ubebyggede parceller fra mine faste ejendomme matr.

nr. 1 dv og 1 læ, Ellingelyng, Højby sogn. De to parceller udgør tilsammen en samlet

parcel, hvis areal (inclusive det til vej afgivne areal) er på 6.809 al
2
. Om par-

cellernes grænser er vi enige..Mod vest går parcellerne til skellet mod Paul Hansen

og Tengnagels sommerhusgrunde, mod øst til skellet mod Otto Jacobsens og Egon Peder-

sens sommerhusgrunde, mod syd til skellet mod Keramikerforbundets grund og mod nord

til Egon Pedersens vej.

Handelen, der omfatter alt parcellernes rette tilliggende og tilhørende, derun-

der de på grundene stående træer og plantninger, sker på følgende nærmere vilkår:

1.

Overtagelsen finder sted den 1. februar 1960. Parcellerne ligger fra denne dato

for køberens regning og risiko i enhver henseende.

2.

Køberen betaler fra og med overtagelsen de af parcellerne gående skatter og af-

gifter, mens sælgeren betaler disse udgifter til samme dato.

.	 3.

Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på parcellerne findes skov, og at

der ikke til dem hører fredskovpligtig grund.

De på grunden værende plantninger er ikke at betragte som skov i skovlovens for-

stand.

4.

Købesummen er fastsat til 20.000,00 kr., hvilke tyve tusinde kroner er berigti-

get på den måde, at køberen for hele beløbet har udstedt tilfredsstillende pantebrev

til sælgeren med lste prioritet i grundene.

For stemplets skyld erklæres på tro og love, at købesummen svarer til parcel-

lernes værdi i handel og vandel.

5.
Udenfor købesummen overtager køberen pligt til at tilsvare den afgiftspligtige

grundstigningsskyld, der måtte blive pålagt parcellerne.

Jensen & Kjeldskov AIS, København.



Der svares for tiden grundstigningsskyld af 1.100 kr. af hele udstyknings-

arealet. Det skønnes, at den grundstigningsskyld, der vil blive pålagt parcellerne

ikke vil blive på over 15.000 kr. Skulle den blive mindre, frafalder sælgeren

regulering. Skulle den blive større og køberen i den anledning vil rejse noget

krav mod sælgeren, forbeholder denne sig ret til at annullere handelen.

6.

Sælgeren garanterer køberen og senere ejere af parcellerne, at der er vejad-

gang til parcellen ad den langs søndre skel førende vej over Keramikerforbundets

vej. Han indestår ligeledes for, at grundens ejer har strandret.

7.

OmkoStningerne ved handelen, også ved udstykningen, betaler køberen.

8.

Der er på matr. nr . 1 dv tinglyst 2 vejservitutter. Landinspektøren oplyser

ved skødets tinglysning, om nogen af disse veje berører parcellerne.

9.

Mellem den her solgte parcel på den ene side og Otto Jacobsens og Egon Peder-

sens parceller på den anden side udlægges en 3,77 m. bred vej fra Keramikerforhun-

dets grunde til Wedels sommerhusgrund. Til denne vej afgiver køberen, Niels Knud-

sen det halve areal fra den købte grund, og Otto Jacobsen & Egon Pedersen den

anden halvdel udfor Geres grunde. Til denne vej, der vises på kortet,. har dels ejer-

ne af matr. nr . 1 lz og 1 ue, Ellingelyng, og dels ejerne af Niels Knudsens og

Otto Jacobsens parceller færdselsret. DStte lyses med påtaleret for de berettige-

de som servitut på dels Niels Knudsens og dels Otto Jacobsens parceller.

10.

Der pålægges derhos den her solgte 'parcel følgende servitutter:

a) Parcellen må kun hegnes med levende hegn,

b) Parcellens ejer er pligtig at være medlem af den lokale grundejerforening

som sommerhusejerne har dannet,

Påtaleret m.h.t. disse servitutter har grundejerforeningen.

Medlemsskab af grundejerforeningen giver parcellens ejer de samme rettigheder

som de øvrige medlemmer m.h.t. færdsel til stranden og baderetten.

******

På de anførte vilkår erkender jeg, Niels Knudsen, at have købt parcellerne.

Når udstykningen er i orden i ministeriet, udstedes endeligt skøde til køberen

på parcellerne. Sagfører J. Richter er bemyndiget til på sælgerens vegne at

underskrive det endelige skøde.

Lille Egebjerg, den 7. februar 1960.

Som sælger:
	

Som køber:

H. Madsen.	 Niels Knudsen.

Til vitterlighed om ægte underskrifter, rigtig dato o underskrivernes myn-

dighed:

Esther Pedersen	 Egon Pedersen



husmoder	 lagerarbejder

Fr. sundsvej 92 C
II , NV.	 Fr. sundsvej 92 C

I ,

ENDELIGT SKØDE

**********************

Den ved foranstående betingede skøde solgte parcel er ved landbrugsministe-

riets udstykningsskrivelse af den 27. maj 1961 blevet matrikuleret som matr. nr . 

1 afu, Ellingelyng, Højby sogn, skyldsat for hartkorn 04 alb..og iflg. matrikuls-

kortet med et areal på 2.501 m
2

.

På den således matrikulerede ejendom meddeler .jeg herved endeligt skøde til

marketender N i e l s Knudsen

Lundtofte Parken 16, Kgs. Lyndby.

De i det betingede skøde post 9. og 10. indeholdte servitutbestemmelser begæ-

res tinglyst. Den i post 9. omtalte vej er matrikulært beliggende på matr. nr. 1 dv

• og 1 aft Ellinge Lyng, Højby sogn, på hvilke ejendomme servitutbestemmelsen i post

9. begæres tinglyst med påtaleret for de til enhver tid værende ejere af matr. nr .

1 lz, 1 ue, 1 dv, 1 aft, 1 afb., Ellinge Lyng, Højby sogn, og eventuelle parceller

derfra. Med hensyn til nu tinglyste, også samtidigt hermed tinglyste servitutter,

byrder og pantehæftelser, henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Nykøbing Sjælland, den 10. .juli 1961.

J. Richter.

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskri-

verens myndighed:

G..Sørensen	 Kåthe Rasmussen

kontorass.	 kontorelev

Nykøbing Sj.	 Egebjerg.

• Begæres lyst som skøde og som servitutstiftendd i h.t. skødets §§ 9. og 10.

P.v.v.

John Richter.

kølgelondbrm sminisferiets appmbdripn af Zni
A	 g?:41.	 by ,	 sogn,

skyldsat for ha korn 	 td.	 sk.	 f I<C>4. alb. og tildelt
halvårlig riendeydelse med C) kr, — øre.
.fidommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en
bredejendom eHer nogen del af en sådan og er ikke i

noteret som del af en samler ejendom.
Konto .1,/ e) >4C) •

HOLBÆK AMTSTUE, den „A"4,



Genpartens r . • tighed bekræftes.

•

§	 :	 , Kr.	 Øre Indført i dagbogen for Nykøbing ,
§	 :	 7/	 „ Sjæl!. Købstad og Dragsholm Birk

1 8 j uli 1961 — tillige som servitutsiiflendd. 	
0
 / c21‘.2—.L•§ 14-1:	 7/	 „ den	 Tinglyst.

	

14-2:	 ,, 

ezUcUt. enUlifit.	 ,w._-

	

 . , , 	
7 a/

_..
Kass.	 tf	 71 

Ialt	 Kr.	 Øre ParCeikod for&ist. - 6'.

„evA;yte,/,

?at,

/j/La 1A172 •
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ML nr., ejerlav, sogn: i ara ;Ellinge	 Stempel:	 42	 kr.	 —	 øre	 Akt: Skab	 nr. /t
(udfyldes af	 mmerkontora

(i København kvarter)	 ityWi7 Højby .,s9gn
eller (i de sønderjydske lands-	 .	 nrr
dele) bd. og bl. i tingbogen, 	 – isk 	 1.1.Kreditors bopæl:

art. nr., ejerlav, sogn.	 2 13 5 0	 Lyngby

Gade og hus nr.:	 Anmelder•'SPAREKASSEN FOR
LYNGBY 00 OMEGN

'..._BiKUDEX

EJERPANTEBREV
Underskrevne (navn, bopæl)

marketender Niels Knudsen, LundtOfteparken 16 4 2800	 Lyngby,

giver mig selv — eller den til hvem nærværende

kr.

. : 45.,000,00

pantebrev måtte blive overdraget	 panteret i den nedenfor nævnte ejendom for

skrivere kroner

-..!-= firetifemtusinde oa/Ioo -	.	 .	 •
uden personligt gældsansvar ved pantebrevets overdragelse til eje eller pant.

...,
Gælden forrentes fra overdragelsesdagen med

•	 .12	 % årlig.	 •	
.

Renten erlægges halvårsvis bagud hver

,	 -;;II:', :juill'og'li. december termin
første gang ved første termin efter overdragelsen for den da forløbne tid.

Gælden kan såvel af kreditor som af debitor opsiges med et varsel på 	 •
14 Lagg

Særlige bestemmelser:*

Panteretten gives til sikkerhed for alle . betalingerefter

.1afu Ellinge Lyng, Højby Sogn.,

dette pantebrev i ejendommen matr. (art.) nr..

Pantebrevet har oprykningsret jfr. tinglysningslovens § 40, stk. 3.
Foranstående pantehæftelser:

I	 e n.

Jensen & Kjeldskov AIS, København.



Om servitutter og andre byrder

henvises til ejendommens blad i tingbogen

Meddelelser ifølge retsplejelovens § 561 og andre meddelelser, der efter lovgivningen skal sendes pantekreditor, bedes sendt til

SPAREKASSEN FOR LYNGBY OG OMEGN BIKUBEN * Hovedgaden 17 * 2800 Lyngby*
der I øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-,
transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

•

løvrigt vedtager debitor de nedenfor trykte bestemmelser (Justitsministeriets pantebrev-formular I) som bindende

for sig.

Lyngby , den 30/11 1971

N. Knudsen

Pantsætningen tiltrædes af underskrevne ægtefælle.

E. Knudsen

Underskrevne bevidner, at ovenstående underskrifter af debitor og ægtefælle er ægte, at underskrifternes dato er

rigtig, og at debitor og ægtefælle er myndige.

Navn: Kjeld. Jensen	 Navn: Kirsten Sorenen

Stilling: afdelingsbestyrer
	

Stilling: assistent

Bopæl: Strandvej 68, 2930 Klampenborg 	 Bopæl: Lyngbygårdsvej 15 B. st. Lyngby

Tinglysningspåtegninger:

Indført i dagbogen tor Nykøbing
Siæll. Købstad og Dragsholm Birk

Tinglyst
den

-	
5,. san Skøde forevi4

Genparte,s» fri. Lighed bekræfte-
,.



Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 afu Ellinge	 Stempel:
(i København kvarter) lyng, Højby sogn

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
æt nr., ejerlav, sogn

kr.

Gade og hus nr.:

didk 14,tuckdfl-J

	

Akt: Skab
	

nr.

	

(udfyld	 f dommerkontoret)

Anmelder: Bikuben i Lund-
tofte

Lundtofteparken
81

2800 Lyngby
02-878731

11APRSO 12780
;(.?,/2k

Ejerpantebrev opr. kr . 45.000.- udstedt den 3o/11 71
med pant i matr. nr . 1 afu Ellinge Lyng, Højby sogn
lyst den 4/12 71.

Købers

Kreditors
bopæl:

Nærværende ejerpantebrev 	  kr. 45.000.-
forhøjes herved med 	 - 

til ialt 	  kr. 6o.000.-

skriver seksti tusinde kroner 00 øre.

Pantebrevets øvrige bestemmelser forbliver

Lyngby, den 021 ') april 198o

N. Knudsen	 E. Knudsen

uændret gældende.

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtig-
hed og underskrivernes myndighed.

Navn:	 Kontore~
	

Navn:

Stilling:Anne Lise Jessr,	 Stilling: Inger Andersen
Danmarksvei 62 B
	

fuldmægtig

Adresse:	 2800 Lyngby
	

Adresse: Bredebovej 29, 3 th.
2800 Lyngby

INDFØRT I DAGBOGEN
FOR NYKØBING SJ. RETSKREDS

3 0 APR. 1980

TINGLYST

Skøde. forevist

Premtidig tinglyst fo.r kr.	 Os°,

Genpartens rigtighed bekræftes

Mercetogården



Stempel : 600	 kr.

Gebyr400,-
/Akt: Skab \.	 nr.

(udfyldes	 dommerkontoret)

Købers
} bopæl:

Kreditors

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 afu
(i København kvarter) Elling Lund,

eller (i de sønderjydske lands- Højby sogn
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., *dav, sogn

Andersen.

Gade og hus nr.:

Påtegning på pantebrev
fra Niels Knudsen

til

stort kr. 6o.000,00

tinglyst den 3o.o4.198o

30.11AJ84 1 4062

2)0'6'

Anmelder:

Bikuben i Lundtofte
Lundtofteparken 81
2800 Lyngby

to-o
)

°)/

Nærværende ejerpantebrev
forhøjes herved med

kr. 6o.000,00
kr. 4o.000,00 

til ialt	 kr.loo.000,00

skriver kr. Et-hundrede-tusinde oo/loo

Pantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uændret gældende

Lundtofte d. 2T4-- ./9W

Niels Knudsen

debitor sign.

Til vitterlighed

Navn:	 Arne T. Taagholt	 Navn:	 MOGENS KRISTENSEN
Stilling:	 Sparekasseelev	 Stilling:	 Fuldmægtig

Bopæl:	 Bakkefaldet 8	 Bopæl:	 Nybrovej 201, 1. tv.

2840 Holte	 2800 Lyngby

INDFØRT I DAGBOGEN

FOR NYKØBIN G SJ. RETSKREDS

3 0 MAJ 1984

TINGIX81
Fremtidig tinglyst f6r1p4 /00.000

Genpartens rigtighed bekræftes



Akt: Skab
(udfyldes af

nr. ,9/2
ommerkontor¥1)

	

Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel: 10 2r-kr. teøre
(I København kvarter)

eller (I de sønder)ydske lands-

	

dele)bd. og bl. i tingbogen,	 1 afu l Ellinge Lyng, Højby sogn.

	

art. nr., ejerlav, sogn.	 7413 	 1 8 JULI 196f
Gade og hus nr.:

JONS. RICHTER og JOHN RICHTER

SAGFØRER	 ADVOKAT

NYKØBING SJÆLL.

SERVITUTEXTRAKT

A F

BETINGET SKØDE

******

Undertegnede tømmerhandler H a n s M a d s e n, Lille Egebjerg pr. Vig, sælger

og overdrager , herved til medundertegnede

marketender N i e l s Knudsen

Lundtofte Parken 16, Lundtofte, •

to ubebyggede parceller fra mine faste ejendomme matr. nr. 1 dv og dal, Ellinge Lyng,

Højby sogn 	

10.

Der pålægges derhos den her solgte parcel følgende servitutter:

a) Parcellen må kun hegnes med levende hegn,

b) Parcellens ejer er pligtig at være medlem af den lokale grundejerforening som

sommerhusejerne har dannet,

Påtaleret m.h.t. disse servitutter har grundejerforeningen.

Medlemsskab af grundejerforeningen giver parcellens ejer de samme rettigheder

som de øvrige medlemmer m.h.t. færdsel til stranden og baderetten.

På de anførte vilkår erkender jeg, Niels Knudsen, at have købt parcellerne.

Når udstykningen er i orden i ministeriet, udstedes endeligt skøde til køberen

på parcellerne. Sagfører J. Richter er bemyndiget til på sælgerens vegne at underskri-

ve det endelige skøde.

Som sælger:

H. Madsen.

Lille Egebjerg, den 7. februar 1960..
Som køber:

Niels Knudsen.

Til vitterlighed om ægte underskrifter, rigtig dato og underskrivernes myndighed:

Esther Pedersen

husmoder

Fr. sundsvej 92 CII , NV.

Egon Pedersen

lagerarbejder

Fr. sundsvej 92 CII , NV.

gære .11111 "	 ø:	 Ofi	 ■ 	 k qh 	 •	 !,

Bestillings
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København.



ENDELIGT SKØDE

**********-X-X-*****4HHE**

Den ved foranstående betingede skøde solgte parcel er ved landbrugsministe-

riets udstykningsskrivelse af den 27. maj 1961 blevet matrikuleret som matr. nr . 

1 afu, Ellinge Lyng, Højby sogn, skyldsat for hartkorn 04 alb. og iflg. matrikuls-

kortet med et areal på 2.501 m
2

.

På den således matrikulerede ejendom meddeler jeg herved endeligt skøde til

marketender N i e l s Knudsen

Lundtofte Parken 16, Kgs. Lyngby.

De i det betingede skødes post 9. og 10. indeholdte servitutbestemmelser

begæres tinglyst. Den i post 9. omtalte vej er matrikulært beliggende på matr. nr .

1 dv og 1 aft Ellinge Lyng, Højby sogn, på hvilke ejendomme servitutbestemmelsen

i post 9. begæres tinglyst med påtaleret for de til enhver tid værende ejere af
matr. nr. 1 lz, 1 ue, 1 dv, 1 aft, 1 afu, Ellinge Lyng, Højby sogn, og eventuelle

parceller derfra. Med hensyn til nu tinglyste, også samtidigt hermed tinglyste

servitutter, byrder og pantehæftelser, henviseS til ejendommenes blade i tingbogen.

Nykøbing Sjælland, den 10. juli 1961.

..„J, Richter,

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskri:-

verens myndighed:

G. Sørensen	 Kathe Rasmussen

kontorass.	 kontorelev

.Nykøbing Sj.	 Egebjerg.

Begæres lyst som skøde og som servitutstiftende i h.t. skødets §§ 9-og 10.

P.v.v.

§	 :
§ 14.1:

§ 14-2:

KaSs.

Ialt

17

Kr.	 Øre Indført i dagbogen for Nykøbing

11	 „ Sjæll. Købstad og Dragsholm Birk

„ den	 tyngtyst.-	 •

18 JULI 19 61	 duge som servitutstiften"

•,,	 • &41b« ez t(Selit,

Kr.	 Øre	
Parcelkort forevist.

(

9 9,'<t

0


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

