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D E KL A R A T I O N, (1 '3 19 )

.Ved den af Arkitekt Ejnar Dyggve udarbejdede Udstykningsplan
der lægges til Grund for Udstykningen af de Konsortiet "Tibirke'Bak-
ker" tilhørende Ejendomme Matr, NC). 14 at, 14 ~, 14 .f. 5 i 14 ~ 14 ~

14 ~,14 lE af Tibirke By og Sogn og Matr. No. l h af Tibirke Fl:rve-
vesand, er det tilsigtet at bevare Bakkedragenes landskabelige Enhed

h.eLe.
og i de't h~e den oprindelige Sk-ønhedog Fred, der giver Tibirke Bak-
ker sin særegne Tiltrækning. Det paat:Enkes at udlægge et fredet Om-
raade, som en Slags Alminding, hvort~l Veje og Stier fører. Dette Q:n-

raade maa aldrig udstykkes eller bebygges, For at opnaa disse Formaal
og derigennem sikre for Køberne den ejendommelige Naturskønhed, der
bevirker KØb af Byggegrunde i dette Terrein, paalægger vi herved alle
de Grunde, der udstykkes fra Konsortiets nævnte Ejendom følgende Ser-
vituter:
A: l)Hver enkelt af de udstykkede Parceller skal bevares i den angive

ne Størrelse og maa ikke fremtidig udstykkes,
2)Paa hver Parcel maa der i det højeste kun opføres eet Beboel-

seshus, Udhuse maa ikke benyttes til Bolig eller ~atteophold.
3)Bygnirger rraa ikke opføres med mere end een Etage foruden Tag-

etagen, og Afstanden fra Jorden til Tagryggens hØjeste Punkt
maa ikke være over 7 Meter. Taget Skal tækkes med Rør eller
Halm,

4 )Ingen Bygning maa opføres uden at Tegni ngen og Beliggenheden
forud er godkendt af Arkitekt Dyggve eller af en anden af Kon-
sortiet dertil udset.

B: l)Ingen af Jordene eller derpaa værende Bygninger maa benyttes til
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heller ikke maa indrettes eller drives Pensionat, Hospital,
Sanatorium, Vær~sted, Fa~rik, Beværtning, Butik eller lignende.

2) Det er forbudt at indrette eller foretage noget, der ved Udbre-

delse af støj, ilde Lugt,. ubehageligt Skue eller paa anden Maa-
de kan genere Naboerne. Grammofonmusik og lignende er ikke til-
ladt.

C: l) Der maa ikke sættes ~egn i Skellinierne.

2) Dyrkning eller plan~ssig_Beplantning er ikke tilladt, og over-
hovedet ma.a Beplantning kU!l~:skeefter Samraad me.d og Godkendel'"
se af Arkitekt Dyggve eller af en anden dertil af Konsortiet
udset. For at sikre Skovbrynets Ejendommelighed maa der ingen-
sinde ~lantes i. et 20 Meter hredt Bælte langs Skovdiget. De hi~

.til opdyrkede Areaier skal fa.lde i Lyng, saaledes at alle Grun-
• _ . t

de i ndordner .sig den tilstrætlte oprindelige Kara:kter af udstralt
He deLanda kab , Der rnaa ikke opstilles eller anbringes noget, som
kan virke forstyrrende i Lyrgbakkernes Natur saasom Udsigtstaal'
ne, Lysthuee hvidmalede eller prangende Bænke, faste Flagstænger
eller lignende.

D: Dyrelivet i Terrainet skal saa vidt muligt fredee, hvorfor en-
hver. Art af .Jagt forbydes Parcelejerne og andre. Dog forbehol-
der Konsortiet sig al Jagtret, bl.a. af Hen syn til. Dyreangreb
af skadelig Natur.

E: Fældning af paa Grunden staaende Træer maa kun ske med Samtyk-
"

ke:fra Konsortiet.
F: Gør særlige Forhold sig gældende for enkelte Parceller, kan der

paalægges disse debtil svarende Tillægsse~lit~ter.
Paataieret tilkowner undertegnede der forbeholder sig Ret til
at give Samtykke til Dispensatio~er.
Endvidere forb·:.holder vi os Ret til at give andre Grundejere

i Tibirke Bakker Paataleret, forsaavidt disse til Gengæld paalægger
deres Ejendom tilsvarende Servituter.

Paataleretten skal overgaa til Parcelejerne, eventuelt i Forbin-
delse med Naturfredningsforeningen, men vi forbeholder os Ret til at
afgøre hvornaar under hvilke Betingelser samt i hvilket Omfang dette
skal finde Sted:
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Arkitektforening.

Endelig forbeholder vi os Ret til at træffe nærmere Bestem-

25. Maj 1919

Chr. Engelhart

Alexandra 1~øller

Ejnar Dyggve

Ejvind Møller
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