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Undertegnede Ejere af Ejendommen Matr.Nr. 14 ~ Tibir-
ke By og Sogn erklærer herved for os og efterfølgende Ejere af
nævnte Ejendom:

1.

Den nævnte Ejendom med Areal ifølge Matrikulskort af
Juli 1945 76.440 m2, heraf Vej 3.172 m2, maa ingensinde udstyk-
kes.

Paa Ejendommen maa ikke opføres Bebyggelse udover den
allerede eksisterende.

Ejendommen maa kun benyttes som hidtil som Landbrugs-
ejendom, og der maa ikke fra eller paa Ejendommen udøves anden
Næringsdrift, ligesom der navnlig heller ikke maa indrettes
eller drives Pensionat, Hospital, Sanatorium, Værksted, Fabrik,
Beværtning, Butik eller lignende. Det er forbudt at indrette
eller foretage noget, der ved Udbredelse af Støj, ilde Lugt,
ubehageligt Skue eller paa anden Maade kan genere Naboerne.
Grammofonmusik og lignende er ikke tilladt.

2.

Der maa ikke sættes Hegn i Skellinierne.



3.
Dyrelivet i Terrænet skal saavidt muligt fredes,hvor-

for enhver Art af Jagt forbydes Parcelejerne og andre.
" Fo:
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Af Hensyn til Dyreangreb af skao eLd.g Natur og lignen-
de kan" Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker" dog give vitu
Tilladelse til Jagt.

4. Natu
Saafremt Ejendommens Benyttelse som Landbfugsejendom

ophører, skal de tidligere dyrkede Arealer falde i Lyng, saa-
ledes at Grunden indordner sig den tilstræbte oprindelige Ka-
rakter af udstrakt Hedelandskab.

Bakk

Der maa ikke opstilles eller anbringes noget, som kan
virke forstyrrende i Lyngbakkernes Natur saasom Udsigtstaarne,
Lysthuse, hvidmalede eller prangende Bænke, faste Flagstænger
og lignende.

Naar den paa Foranledning af "Foreningen af Grundejere
i Tibirke Bakker" udarbejdede samlede B~voksningsplan for Tibir-
ke Bakker er blevet. godkendt af Foreningen, skal denne Plan være
bindende for Ejeren af denne E·jendom, som er forpligtet til at

Tilt

regulere Bevoksningen i Overenss.temmelse med Planen.

Anlæg af nye Veje eller Ændringer af det nuværende Vej-
system skal godkendes af Grundejerforeningen.

6.
Der paahviler hver Ejendom Pligt til Vedligeholdelse af

Vejen ud for Ejendommen, men Vejens nuværende Karakter maa dog
ingensinde ændres. Grundejerforeningen kan skride ind mod For-
sømmelse heraf.

Elektricitets- og Telefonmaster maa ikke anbringes.

8.
Den til enhver Tid værende Ejer af nævnte Ejendom er



;t fredes, hvor-
pligtig at være Medlem af Grundejerforeningen, hvis Navn er
" Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker ", og hvis Formaal

andre. er at varetage Grundejernes fælles Interesser •
.tur og lignen-

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse som ser-
er " dog give

vitutstiftende paa Matr.Nr. 14 ~ Tibirke By og Sogn.
Paataleret ifølge Deklarationen tilkommer Danmarks

Naturfredningsforening og "Foreningen af Grundejere i Tibirke
bl'ugsejendom Bakker" hver for sig.
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