
Matr. nr.: rt og 1 y, DrormingrnØlle by
EsbØnderup

Købers bopæl:
Fasanvej 26
3120 DrormingmØlle

Gade og hus nr.: Anmelder: ADVOKAT
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2100 KØBENHAVN ø.

~(01) 381901
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OOMMERKONTO.l(ETS KASSEKONTROLAPPARAT

'v 345189
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SKØDE

Underskrevne STABILIA A/S
Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 KØbenhavn ø
skØder og endeligt overdrager herved til medundertegnede
Grundejerforeningen Drormingmølle Strandpark 1 - 3

og
Grundej erforeningen "Fuglevangen' ,
c/o formanden, hr. Walther Meyer
Fasanvej 26, 3120 DrormingrnØlle
de os ifØlge tinglyst adkomst tilhØrende ejendomme matr. nr. 1 rt og y,
DrormingmØlle by, EsbØnderup af areal:
Ma tr. nr. 1 rt:

~:. 2163.299 m

Matr. nr. 1 y:

253.944 m



§ 1.

Overdragelsen sker vederlagsfrit i henhold til grur:.dejer foreningernes

vedtægter og skøderne til de enkelte grundejere, hvorefter de over-

dragne ejendomme tilhører grundejer foreningerne i fællesskab og skal

anvendes til friareal.

§ 2.

Med hensyn til nu påhvilende servitutter oplyses, at der på

25/10 1919

Matr. nr. l rt, Dronningmølle by, Esbønderup er tinglyst følgende:

Dok. med ret for NESA ang. el. m. v .

14/12 1920

6/7 1972

7/11 1974

29/4 1980

16/8 1982

og på

Dolk. om fri færdselsret på strandkan ten, sti, vej
forbud mod beværtning og udvidelse af pensionatsvirksomhed
m..v.

Dok. med ret for NESA ang. el-anlæg

Over fredningsnævnets stadfæstelse af kendelse af 15/2 1973
med visse forbehold

Dok. med NESA ang. el-anlæg m.v.

Lokalplan nr. 09.2 m.v.

23/3 1970

Matr.nr. l y, Dronningmølle by, Esbønderup er tinglyst følgende:

9/4 1970

7/11 1974

16/8 1982

Dok. ang. udstykning, benyttelse, bebyggelse, grundejer-
forening m.v.

Dok. med ret for NESA til el-anlæg m.v.

Over fredningsnævnets stadfæstelse af kendelse af 15/2 1973
med visse forbehold

Lokalplan nr. 09.2 m.v.

§ 3

Grundejer foreningerne er bekendt med, at de overdragne matrikelnumre

l ~ og l y, Dronningmølle by, Esbønderup indeholder fælles friarealer

for de sommerhusparceller , der er nævnt i landinspektør Erik H. Petersens

områdeattest af 12. februar 1986, som her citeret:



o M R A D E A T T E S T
vedr. Dronningmølle Strandpark.

I forbindelse med at Stabilia A/S til grundejerforeningen "Dron-
ningmØlle Strandpark 1-3" og grundejerforeningen "Fuglevangen" over-
drager fØlgende matr. nre. i Dronningmølle, EsbØnderup:

Matr. nr. lY
M t lrta r. nr.

der udgør
der udgør

53944 m2
163229 m2

Ialt 217173 m2

attesterer undertegnede, at disse to matr. nre. indeholder fælles-
friarealer for de i nedenstående fortegnelse nævnte sommerhuspareel-
ler.

Til opfyldelse af det daværende ESbønderup-NØdebo sogneråds krav om,
at alle sommerhuspareellerne i "Dronningmølle Strandpark" ved tillæg
af individuelle andele i et fælles friareal skulle udgøre mindst
1200 m2, har jeg som forudsætning for udstykningens endelige gennem-
fØrelse i skrivelse af 4' april 1968 dokumenteret for sognerådet, at
det dertil nødvendige fælles-friareal skal udgØre mindst 214655 m2.

De af dokumentationen omfattede - og berettigede - sommerhuspareel-
ler er følgende nuværende matr. nre. :

I Dronningmølle, EsbØnderup:

lfa lfg lfn 1ft lfæ 1ge
lfb lfh lfo lfu lfØ 19f

-- lfe ,fi lfp lfv 19a 199.L

lfd lfk lfq lfx 19b 19h
lfe lfl lfr lfy 1ge 19i
lff lfm lfs lfz 19d 19k
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områdeattest vedr. Dronningmølle Strandpark.

I DronningmØlle, Esbønderup, fortsat.
19l lhy lki lIz Ink 10X
19m 1hz lkk • llæ lnl 10Y
19n lhæ lkl llØ lnm .10Z

.: 19o lhØ lkm lma lnn loæ
19p lia lkn 1mb Ino 10Ø
19q lib lko lme lnp lpa
19r lie lkp lmd lnq lPb
19s lid lkq lme lnr lpe
19t lie lkr lmf lns lPd
19u lif lks lmg lnt Ipe
19v lig lkt lmh lnu lPf
19x lih lku lmi .nv lPg.l
19y Iii lkv ~mk lnx lPh.l
19z lik lkx lml lny lPi
19æ IiI lky lmm lnz lPk
19Ø lim lkz lmn lnæ lPl
lha lin lkæ lmo lnø lpm
lhb lio lkØ lmp loa lpn
lhe lip lla lmq .lob lPo
lhd liq llb lmr loe lPP
lhe lir Ile Ims lod lPq
lhf lis Ild lmt loe lpr
lhg lit Ile lmu 1of lPs
lhh liu llf lmv log lPt
lhi liv lIg lmx loh pul
lhk lix llh lmy ,oi lPv.L

lhl liy IIi lmz lok lPx
lhm liz llk lmæ 1°1 lPY
lhn liæ 111 lmø lom lPz
lho liØ 11m Ina Ion Ipæ
lhP lka lIn lnb 1°° lPØ
lhq lkb 110 lnc 10P ,qa

.L

lhr lke lIs Ind loq lqb..
lkd Iltlhs lne lor lQc

lht lke llu lnf lOS lqd
lhu lkf lIv lng lot lqe
lhv lkg lIx lnh lOU lqf
lhx lkh lly lni lOV lqg
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Områdeattest vedr.. Dronningmølle Stra

I DronningmØlle, Esbønderup, fortsat.

lqh lqv lrh
lqi lqx lri
lqk lqy lrk

:: lql lqz lrl
lqm lqæ lrm
lqn lqØ lrn
lQo Ira lro
lqp lrb lrp
lqq lrc Irq
lqr lrd
lqs lre
lqt lrf
lQu lrg

I Villingerød By, Esbønderup:

10e lOS 10ae 10as lobe 10bs
lOf lOt lOaf lOat lObf lObt
lOg lOU lOag lOau 10bu
lOh lOV lOah lOav lObh lObV
lOi lOx lOai 10ax 10bi lObx
lOk lOY lOak 10ay 10bk lOby
101 10z 10al 10az 10bl 10bz

lOm lOæ lOam lOaæ lObm lObæ
IOn lOØ lOan lOaø lObn lObØ

10° 10aa lOao 10ba lObo 10ca

"-
lOP lOab lOap 10bb lObp lOcb
10q lOac lOaq lObc lObq lOcC
lOr lOad lOar lobd lobr lOcd
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Områdeattest vedr. DronningmØlle Strandpark.

I Villingerød By, Esbønderup, fortsat.
lOce lOdp 10eø 109k 10hu 10 kd
10Cf 10dq 10fa 10gl 10hv 10 ke
10cg 10dr 10fb 10gm 10hx 10 kf

~ lOch lOdS lOfc lOgn lohy 10 kg
10ci lodt 10fd lOgo 10 hz 10 kh
lOck lodu lofe 10gp 10hæ 10 ki
10cl 10dv 10ff 10gq 10hØ 10 kk
10cm 10dx 10fg 10gr 10 ia 10kl
10cn 10dy lofh 10gs 10 ib lokm
lOcO lodz lofi lagt 10 ic la kn
10CP 10dæ 10fk 10gu 10 id 10 ko
lOcq 10dØ 10fl 10gv la ie lokp
10cr 10ea 10fm 10gx 10 if 10 kq
10cs 10eb 10fn 10gy 10ig 10kr
loct 10ec 10fo 10gz 10 ih 10 ks
10cu 10ed 10fp logæ 10ii 10 kt
10cv 10ee lofq 10gØ la ik la ku
10cx 10ef lofr loha 10il 10kv
10cy loeg lofs lohb loim lokx
10cz 10eh loft lohc loin loky
10cæ 10ei 10fu 10hd 10io la kz
10cØ 10ek 10fv 10he 10ip 10kæ
10da 10em 10fx 10hf 10iq 10kØ
10db lOen lofy 10hg 10 ir la la
10dc 10eo 10fz 10hh 10 is 101b
lodd 10ep 10fæ 10hi loit la lc
lode loeq 10fØ 10hk loiu 101d
lodf lOer 10ga 10hl 10iv 10 le
10dg 10es 10gb 10hm 10ix 101f
10dh laet 10gc 10hn 10iy 101g
10di 10eu 10gd 10ho 10iz la lh- 10iæ la li10dk 10ev lOge 10hp

- 10dl 10ex 10gf lohq 10iØ 101k
A_

10dm 10ey 10gg lohr 10ka 1011
10dn 10ez 10gh 10hs 10kb 101m
10do lOeæ lOgi 10ht 10kc 101n
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Områdeattest vedr. Dronningmølle Strandpark.

I Villingerød By, Esbønderup, fortsat.
1010 lOrne 10ms long 10nx 1001
101p 10md lomt 10nh 10ny 100m
101q lOrne 10mu 10ni 10nz 100n
lolr 10mf 10mv 10nk 10næ 10°°
101s lomg 10mx 10nl 10nø lOoP
lolt 10mh lomy 10nm 100a looq
101u lOmi lOmz lOnn lOob 100r
101v 10mk 10mæ 10no 100e laos
lOlx 10ml 10mø 10np lOad laot
loly 10mm 10na lonq 100e 100U
lolz lOmn lOnb lOnr 100f
lolæ 10mo lOne 10ns 100g
lOlØ lOmp land lont lOoh
10ma 10mq lOne lOnu lOoi
10mb lOmr lOnf lOnv lOok

Hellerup, den 12' februar 1986.

Landinspektør.

Nærværende § 3 begæres tinglyst servitutstiItende på ejendommene matr .nr.

l Y og l ~, Dronrrin gn.ølle by, Esbønclerup.
Påtaleretten tilkommer de til enhver tid værende ejere a.f de i den ovenfor

citerede områdeattest nævnte matrikelnumre , hver for sig.

Med hensyn til nu påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens

blad i tingbogen.
:



§ 4.

Overdragelsen anses at være sket den l. oktober 1985.

-" § 5.
Ejendommene er ikke optaget til ejen domsvurdering , og da nærvæ-

rende overdragelse sker uden vederlag, er nærværende skøde stem-

pe1frit.

§ 6.

Med henvisning til lov om sommerhus og campering § 8, vil nærvæ-

rende skøde være at forelægge for Miljørninis te r iet til påtegning.

§ 7.

Omkostrtingerne ved oprettelse af nærværende skøde betales ar

Stabilia A/S.

/P-~
Dato:.~ -/,?,?;6
Som overdrager:

STABILIA A/S

Til vitterlighed om

underskrivernes myndighed:

F. s. v. angår ove~tagerne: L
Navn: kf ~1fVvr{;

Stilling: ~~~. ;:

Bopæl:ÆI~~/9D

Navn: Qe\\~t\fo~~
Stilling : tA.~

Bopæl: f\.w~'t-}~~'&1.~'12.
UøIO ~~&o~~

F.s.v. angår overdragerne:

Navn:

Stilling:

Bopæl:
Landsretssagfører

Rosenvængets Hovedvej 6
2100 København ø

Til. (01) 38 19 01



/ Y 1~,eTEjendommen matt.nt. - _I, 'P~ÆvP
s: o.ePI///v//t/6""7tJfk~til e.:Sf.J(jIMa,

er pr. 1/'1 19!.s- vurderet
inder ejd.nr. 1-355>-6' ~ eJ

,d !'\Ontant ejendOmsvær~,: •• t/ .....
heraf kontant grundværdI: .•.•.•.•...
C,o(ldnmrnen er ikke noteret som land-
ijr if·sejendom eller en del af sådan.

G.\Æ.~~TEO-GllLELEJE KOMMUNE
s"atiejorva~ .den~ 19.1b

/f;r.~s~

INDFØRT I DAGBOGEN

O3. Dlf. e 6 o 1111 3 .

RETTEN I HE.LSINGE t-I c:~
LVST AKT ffD NR.' {U 'J

( ;Wv0M~'7!i
,-./.2-- '"u. ---- A1/Vl

I~er Andersen
o.ass,

INOFGJAT f DAGBOGEN



Miljøministeriet
PI anstyrels en

10.kontor Ref. By/tin J.nr. 56ll/2-Gr 1 APR. 1986

Advokat Poul Høyer
Rosenvængets Hovedvej 6
2100 København ø

I skrivelse af 27. februar 1986 har De som advokat for Grundejerfor-
eningen Dronningmølle Strandpark 1-3 og Grundejerforeningen "Fugle-
vangen", Dronningmølle, ansøgt miljøministeriet om tilladelse til i
medfør af § 8 i lov om sommerhuse og campering m.v., jfr. lovbe-
kendtgørelse nr. 357 af 15. juli 1985, at erhverve ejendommene,
matr.nr. 1 rt og 1 y, Dronningmølle by, Esbønderup.

Det fremgår af sagen, at ejendommene skal anvendes til fællesarea-
ler.

I denne anledning meddeler planstyreIsen herved den ansøgte tilla-
delse.

Tilladelsen omfatter alene den angivne anvendelse og gælder kun i
forhold til lov om sommerhuse og campering m.v •

•/. 1 skøde tilbagesendes.

Med v,enlig hi

~

Planstyreisen
Holbergsgade 23
1057 København K 01-136760
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J.nr. lrt-drm-65-76c.
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Villingerød By
Esbønderup ,
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MA T R. N R. l rt

EJERLAV: DRONNINGM0LLE

KOMMUNE: GRÆSTED-GILLELEJE

AMT: FREDERIKSBORG

matriklen 163229 2mAreal beregnet efter

Udfærdiget i januar 1983.

Målforhold 1 : 4 O O O
Landinspektør

LANDINSPEKT0RFIRMAET EMIL KROG & ERIK H. PETERSEN
ANSVARLIG INDEHAVER: ERIK H. PETERSEN

TELEFON (01) 627333 BRODERSENS ALLE 3 2900 HELLERUP
TELEFON (02) 99 76 43 KIRKEVEJ 8 2630 TÅSTRUP



J.nr. ly-drm-,65-76c.

MATR. NR. lY

EJERLAV:

N

109

DRONNINGMØLLE, ESBØNDERUP

AMT:

KOMMUNE: GRÆSTED-GILLELEJE

FREDERIKSBORG

Areal beregnet efter matr iklen

Udfærdiget i f eb. 1983 •

Målforhold 1: 4 O O O

53944 2m

Landinspektør

LANDINSPEKT0RFIRMAET EMIL KROG & ERIK H. PETERSEN
ANSVARLIG INDEHAVER: ERIK H. PETERSEN

TELEFON (01) 62 73 33 BRODERSENS ALLE 3 2900 HELLERUP
TELEFON (02) 99 76 43 KIRKEVEJ 8 2630 TASTRUP

x


