Akt:

0.
0.

skab nr.-

(udfyldes af tinglysningskontoret)

Afgift: kr. 1.400,00

Akt.: Skab: nr.

t (1-/07)t
J.nr.:

09-3-10941-JP'

Ejerlav: Gummerup By, Køng
Matr.nr.: 6-a
Beliggende:
Klaregade 23
Gummerup
5620 Glamsbjerg

Anmelder:
Advokatfirmaet
Bisgaard & Dolberg A/S
Tallerupvej 39
5690 Tommerup
Tlf. 6376 1101
Reg. 6476 3351

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Endeligt skøde

Vestfyns Hjemstavnsforening
Klaregade 23
Gummerup
5620 Glamsbjerg
overdrager herved til

•

Den Selvejende Institution Museerne på Vestfyn
Kindhestegade 1
5610 Assens
den faste ejendom, matr. nr. 6-a Gummerup By, Køng, der ifølge tingbogen
har et areal på 15331 m2, beliggende Klaregade 23, Gummerup, 5620
Glamsbjerg — kalde "Vestfyns Hjemstavnsgård".

1. Ejendommen.

Ejendommen, der er en museumsbygning, overdrages med de på grunden
værende bygninger, ledninger, installationer, varmeanlæg med , hegn, træer
og beplantninger.
DSS 88304478
39_1:1220
Bulk Sort / Hvid

364275

RET RÅD
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det omfang det er installeret, medfølger alarmanlæg, sanitet, alt i vægge og
gulve monteret badeværelsesudstyr, faste indvendige og udvendige lamper,
pejse og brændeovne, postkasse, renovationsstativer og beholdere, elrådiatarer, el- og/eller gasvandvarmere og radio-/tv-antenner.
I handlen medfølger intet løsøre eller inventar af nogen art.
Ejendommen sælges uden lejemål af nogen art.
Overdragelsen sker i øvrigt uden ansvar for sælger af nogen art, bortset fra
vanhjemmel.
2. Servitutter.
Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser,
hvormed den har tilhørt sælger. Der er på ejendommen tinglyst følgende servitutter:
Udateret: Bygningsfredning m.v.
Dok. Om byggelinie m.v.
1930:
Dok. Om byggelinie m.v.
1932:
Dok. Om fredning.
1936:
Dok. Om byggelinie m.v.
1954:
Dok. Om bevaringspligt.
1975:
Dok. Om forpligtgelse til ikke at nedrive ejendommen og forbud
1978:
mod at foretage bygningsændringer m.v.
Dok. Om bygningsfredning.
1984:

3. Ejendomsvurdering.
Ejendommen er pr. 1. januar 2000 vurderet til kontantværdi
kr. 1.000.000,00, heraf grundværdi kr. 188.500,00.

4. Overtagelse.
Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. januar 2001, og køber overtager risikoen for ejendommen senest på overtagelsesdagen.
Risikoen for brandskade overgår til køber fra købsaftalens dato. I tilfælde af
brandskade er køber berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de
herom gældende regler og forpligtet til at opfylde handlen.
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Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse.

5. Tilbagefaldspligt.
Køber har pligt til at tilbageskøde ejendommen gældfri til sælger, såfremt der
ikke drives statsanerkendt museum fra ejendommen. Tilbageskødningen
sker på samme vilkår, som ved købet.

•

6. Belåningsforbud.
Køber har ikke ret til at pantsætte nogen del af ejendommen eller stille nogen
del af ejendommen til sikkerhed for gæld af nogen art.

7. Sælgers rettigheder over ejendommen.
Vestfyns Hjemstavnsforening har ret til
at afholde sædvanlige foreningsmøder i museets lokaler
at låne nødvendigt inventar m.v. til gennemførelse af almindelige foreningsaktiviteter
at - afholde fastelavnsfest, majstangsrejsning, fåredag, høstfeSt og lignende
arrangementer på ejendommeri og i.bygningerne.

•

Hjemstavnsforeningens medlemmer har gratis adgang til Hjemstavnsgårdens
permanente udstilling.
Almindelige sikkerhedsbestemmelser skal overholdes og ansvaret ligger
hos køber.
Bestemmelserne under pkt. 5 og 6 og 7 vil være at tinglyse servitutstiftende
på ejendommen matr.nr . 6-a Gummerup By, Køng, idet der med hensyn til
servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleberettiget er: Vestfyns Hjemstavnsforening, Klaregade 23, 5620
Glamsbjerg.
8. Købererklæring.
Med henvisning til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om
sommerhuse og campering erklærer køber, at den erhvervede ejendom købes i et øjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1, idet ejendommen erhverves med henblik på drift af museum.
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9. Købesummen.
Købesummen er aftalt til

kr. 0,00,

skriver kroner nul oo/loo.

10. Forsyningsselskaber.
Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser
overfor ejendommens forsyningsselskaber.
Gæld der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug af vand, varme eller el, betales af køber fra skæringsdagen.
Sælger sørger for aflæsning af målere og meddeler ejerskifte til forsyningsselskaberne med henblik på fremsendelse af slutopgørelser.
f

11. Gæld udenfor købesummen.
Ifølge oplysningsskema fra ejendommens kommune påhviler der ikke ejendommen gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el, varme eller lignende.
Fremtidige udgifter af denne art er sælger uvedkommende. Dette gælder også udgifter til allerede projekterede og/eller udførte arbejder af den pågældende art, uanset de endnu ikke måtte være pålignet ejendommen.
Sælger oplyser, at han ikke er bekendt med projekterede eller udførte arbejder.
Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak og rensningsanlæg. Køber er gjort
bekendt med, at der betales vandafledningsafgift efter forbrug.

12. Forsikringsforhold.
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Køber sørger med virkning fra overtagelsesdagen for, at ejendommen er, beliørigt forsikret mod brand og andre forhold som køber måtte ønske forsikret.
Den eksisterende forsikring overtages.

13. Omkostninger.

Skøde og øvrige handelsdokumenter udfærdiges af købers advokat.

•

Advokatomkostninger betales alene af køber.
Registreringsafgift betales alene af køber.
Dato: I/
Som køber:

Den Selvejende Institution Museerne på Vestfyn

lians K. Christensen

•

Kammå

Anser].
Kurt Frandsen

John Koppe1

Birte Storm

Dato:

15,

Som sælger:
Keld Nie

Poul .19.j

Jørgen Sørensen

14-,,n c/2--'

Kirsten Ø.Rasmuss/ -

Vestfyns Hjemstavnsforening

UU /G

n

Alice Eng.

Harding Hansen
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Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed samt
yndighed, for så vidt angår sælger:,
underskriverens/
Sven Rask
Navn:
Stilling: museumsleder
Bopæl: Skovvænget 9

edC2-.C('

Na

e‘ te Hald-Anders

Stilling: konto.rassistent
Bopæl: Ndr. Havnevej 21
Assens

Tommerup

•
er under

gorennævpt, jAndorm, matr. nr
ib, nr.

pr. 1/1 ),C.722vurderet til

i(ontantelendornsvce:rdi

Kr. K2k>

heraf kontantgrundværdi

Kr.

Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter
nogen del af en s-..:dan, er ikke i matriklen noteret eorn en dal af en
semit ejendom.
Glarnsbje.rg Kommune, Teknisk Forvaltning
Ejendomsskattekontoret, d.

//

02(XC

•
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Påtegning på Skøde.
Vedrørende matr.nr . 6 A,
Ejendomsejer: Den Selvej
Lyst første gang den: 20
Senest ændret den
: 20

Gummerup By, Køng
. Inst. Museerne på Vestfyn
.04.2001 under nr.
2974
.04.2001 under nr.
2974

Skødet er endeligt
Tegningsmateriale for sælger og køber forevist
Retten i Assens den 11.05.2001

•

Lone Plovgaard

•

•
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Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

Akt.nr.:
D 220

Akt: Skab
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m: m. (vedr. fast Ejendom).
IVItr. Nr., Ejerlav, Sogn:

Gummerup
Matr.
No. 6 a
eller (i de sønderjydske Lands(i København Kvarter)

dele) Bd. og Bl. 1 Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav,
Sogn.

Køng Sogn

Købers }
Bopæl:
Kreditors

Vestfyens Hjemstavnsforening, Gummerup,

Baag Herred
Odense Amt

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant findes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Nationalmuseet, Prinsens Palæ,
København;
Stempel:

,?./ Kr.

Øre.

Undertegnede Forretningsudvalg for
Vestfyens Hjemstavnsforening fredlyser herved for sig og

•

kommende Ejere under Nationalmuseet Foreningens Ejendom,
V e g tfyens Hjemstavnsgaard, den gamle Landmaatergaard
GtimLerup, Matr. No. 6 a af Køng Sogn, Baag Herred, Odense
Amt, saatedes at den firlængede Gaard, der henligger paa
Sin oprindelige Plads, og den gamle Smedie, som er flyttet
hertil fra Tostrup, ingensinde maa nedrives, ombygges eller
ændres uden Nationalmuseets Tilladelse.
Gummerup, den 29. Februcur 1936.
I Forretningsudvalget for Vestfyens.Hjemstavnsforening
sign. Frode Lund sign.Magda Jensen-Storch sign.L.Ohr.Hansen.
Turup
sign. Marinus Jensen
sign. Olaf Andersen.

TiL Vitterlighed om Dateringens Rigtighed, Underskrifternes Ægthed og Underskrivernes Myndighed:
(tyde l,igt) Navn

sign.0.3ørgensen

Sti lling

Lærer

Bopæl Tal Lerup Skole
Tommerup

Navn sign. 0. Jacobsen
. Sti Ling Trafikassistent
Bopæl,

Tommerup

fer
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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Mr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(i København Kvarter)

Akt: Skab seP

Nr.

0

(Udfylde af Dommerkontoret)

eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting-

Købers
Kreditors

bogen, Art. Nr., Ejerlav,
Sogn.

Bopæl:

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Gade og Hus Nr.:

Det særlige Bygningssyn

(hvor saadant findes)

Prinsens Palæ, København K
Stempel:

Kr.

Øre.

Til Dommeren i Retskreds 42.

Efter Indstilling fra Det særlige Bygningssyn har Undervisningsministeriet bifaldet, at nedenfor anførte Bygninger m. m. indenfor Jurisdiktionen optages henholdsvis i Klasse A. og Klasse B. paa den i Henhold
til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918 udarbejdede Fortegnelse
over Bygninger, der underkastes en begrænset Fredning.
Næst at , meddele dette skal Det særlige Bygningssyn anmode om, at
vedlagte Skrivelser maa blive forkyndt for Ejerne efter Reglerne for Dommes Forkyndelse og de vedlagte Genparter af Skrivelserne med 2 Bilag
overleveret til dem, samt om, at det paa Ejendommenes Blade i Tingbøgerne maa blive noteret, at Bygningerne er undergivet begrænset Fredning i Henhold til nævnte Lov med Tilføjelse af Fredningsklassen.
Skrivelserne til Ejerne bedes med Paategning om den skete Forkyndelse tilstillet Det særlige Bygningssyn (Prinsens Palæ, København K), og
samtidig bedes der givet Bygningssynet Meddelelse om den stedfundne
Notering med Oplysning om de paagældende Ejendommes Matr.-Nr.
København, den

1
1 19. "
I

Køng, "Landmaalergaarden matr. nr. 6 a, Gummerup, ummerup s.
Fredet i kl. A.
Fredningen omfatter alle bygninger paa ejendommen.
Solhøj, matr. nr . 11 b, Dreslette by og sogn.
Fredet i kl. B.
Fredningen omfatter hovedbygningen, de to bindingsværksfløje
samt de forbindende mure og porte.
BestillingsFormular
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Jensen & Kjeldskov, MS, København.
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kirkelade, matr. nr. 49, Flemløse by,9g,s9gn.,
Fredet i. kl. B.
Fredningen omfatter alle bygninger paa ejendommen.4

1

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:49 Flemløse
(i København kvarter by og sogn.
eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:

kr.

Akt: Skab

nrp2OM

(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:

Anmelder: Det særlige

Bygningssyn
Amaliegade 13
København K.
1 09 47 *1 ZOKT1978

Påtegning på skrivelse af 21. marts 1950 fra Undervisningsministeriet
angående fredning af bygninger i henhold til lov om bygningsfredning af
12. marts 1918.

•
•

Den i henhold til foranstående skrivelse af 21. marts 1950 fra Undervisningsministeriet foretagne notering i tingbogen om, at den på ejendommen
matr.nr. 49 Flemløse by og sogn beliggende kirkelade er fredet efter § 1
i lov om bygningsfredning af 12. marts 1918 i klasse B jfr. herved nugældende lov nr. 195 af 8. juni 1966 kvitteres herved til aflysning af tingbogen.
Det særlige Bygningssyn, København, den 11.okt. 1978.

P. B. V.
Jens Kjølholt ,

•
•

i

Indført i da gbogen for

retten i Assens
den 1 2 OKT. 1978

AFLYST
stamm
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Mtr. nr., ejer/av, sogn: 6 a Gummerup
(i København kvarter) Kong sogn
eller (i de sønderjydske /andsdele)bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:

kr.

Akt: Skab

nr.

ØQ

(udfyldes af dommerkontoret)

Nærværende deklaration er stempelfri i medfør af lov om stempelafgift § 79, stk. 1, nr:
3, jfr. lovbekendtgørelse nr. 471 af 15.
august 1973.

Gade og hus

Anmelder:

"--`X
X.) kx../ .41.49

w2,LiScP1975

Det særlige Bygningssyn
Frederiksholms Kanal 12
122o København K.

BEVARINGSSERVITUT
i henhold til lov nr.

195

af 8. juni

1966 om

bygningsfredning § 12.

Undertegnede Vestfyns Hjemstavnsforening, der er ejer af den efter,
lov nr. 195 af 8. juni 1966 om bygningsfredning i klasse A fredede ejen-1
dom matr.nr. 6 a Gummerup, Køng sogn, Vestfyns hjemstavnsgård "Landmålergården", undergiver herved med virkning for mig og fremtidige ejere ejendommen nærværende bevaringsservitut i henhold til § 12 i nævnte lov, således at for denne ejendom den i lov om bygningsfredning § lo hjemlede
ret til at begære tilladelse til nedrivning af den fredede ejendom bortfalder. Der mft ikke uden Det særlige Bygningssyns tilladelse foretages
udvendige eller indvendige bygningsændringer, ombygninger, tilbygninger
eller nedrivninger eller i det hele dispositioner, hvorved ejendommens
stil, karakter eller udseende efter Det særlige Bygningssyns skøn ændres.
Herudover pålægger nærværende servitut mig og fremtidige ejere
pligt til at holde ejendommen i forsvarlig stand, herunder særligt således at bygningen holdes tæt på tag og fag.
Påtaleret efter nærværende servitut tilkommer Det særlige Bygnings7
syn, adresse: Frederiksholms Kanal 12, 122o København K, og Miljøministeriet, København K.
Denne servitut tinglyses som servitutstiftende forud for al pantegæld i ovennævnte ejendom, idet panthaverne i ejendommen har erklæret
sig indforstået med at respektere bevaringsservitutten.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og byrder
henvises til ejendommens blad i tingbogen.
For Vestfyns Hjemstavngforening,
den 3o. august 1975.
sign. R. Halsted.
Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og
underskriverens myndighed:
Navn: sign. Anders Krogh Pedersen Navn: sign. Gunnar Pedersen
Stilling: gårdejer
Stilling: kasserer.
Bopæl: Risagergaard.
Bopæl: Risagergaard

Jensen & Kjeldskov A/S, København

47, r, n f; r retten i Assens
Indført, i
den 2 9 SEP. 1975

Ret,stnMærkni niLd)lao

VAGN OLSEN
kst.

benpartens rigtighed bekrWnes.
Dommeren i Assens, den 2 9 SEP. 1975
c).-f6N7\

VAGN OLSEN
kst.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen,
e&ianvIcn&ogip by

Stempel:

kr.

Nærværende deklaration er stempelfri i medfør af stempellovens
§ 79, stk. 1, nr. 3.
Købers
Kreditors

Kng sogn

Akt: Skab

nr. ,3.30

(udfyldes af dommerkontoret)

bopæl:

Anmelder:

Gade og hus nr.:

J.M. Riis
,

u.
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Fåborgvej 91,
562o Glamsbjerg

Servitut.
Undertegnede Vestfyns Hjemstavnsforening, der er ejer af matr.
nr. 6a beliggende Køng sogn, Glamsbjerg kommune undergiver med
virkning for mig og fremtidige ejere ejendommene følgende servitut:
§ 1.
Jeg forpligter mig til ikke at nedrive ejendommene.
§ 2.

Alle bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver Det særlige Bygningssyns tilladelse, hvilket indebærer, at der ikke uden sådan tilladelse må foretages udvendige eller indvendige bygningsændringer, oMbygninger, tilbyg-

ninger eller nedrivninger eller i det hele dispositioner, hvorved ejendommenes stil, karakter eller udseende efter Det særlige Bygningssyns skøn ændres.
§ 3.
Herudover pålægger nærværende servitut mig og fremtidige ejere
pligt til at holde ejendommene tæt på tag og fag.
§ 4.
Denne servitut tinglyses som servitutstiftende forud for al pantegæld i ovennævnte ejendomme, idet panthaverne i ejendommene
har erklæret sig indforstået med at respektere bevaringsservitutten.
. § 5.
Påtaleret efter nærværende servitut tilkommer Det særlige Bygningssyn, adresse: Frederiksholms Kanal 12, 122o København K,
samt miljøministeriet, København K.
Be mdlm gs.
for mular

C

Jensen 8 1~, A/S, København

Såfrettlt ejendommen måtte blive fredet i henhold til bygningsfredningsloven (for tiden lov nr. 195 af 6. juni 1966) erstattes § I omstående af følgende bestemmelse:
§

$$

1.

Jeg undergiver herved med virkning for mig og fremtidige ejere
ejendommene- nærværende bevaringsservitut i henhold til bygnings..
fredningsloven, således at for denne ejendom den efter nævnte
lov hjemlede ret til at begære tilladelse til at nedrive den fredede bygning bortfalder."

Gummerup, den 3o.dec. 1977
J.M.Riis
Lars Hansen
Jørgen Isaksen
Grethe Bisgaard
K. Jørgensen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens

rig
-tighedounrskvmydighe:

Navn: Kristine Mathiesen
Stilling: husmo4er
Bopæl: Klaregade 22,

Navn:

Martin Simonsen

Stilling: fhv.

gdr.

Bopæl: Skovgyden 2,

Glamsbjerg kommune erklærer sig 11-ig til at søge at
bevare bygningsmiljøet omkring Hjemstavnsgård og Urmagerhus
ved på et efter kommunalbestyrelsens bestemmelse passende
tidspunkt at udarbejde en bevarende lokalplan, eventuelt i
samarbejde med Vestfyns Hjemstavnsforening.
Samtidig bekræfter kommunen sin interesse for Hjemstavnsgården og Vestfyns Hjemstavnsforenings virke, hvor kommunalbestyrelsen er repræsenteret i styrelsen.
Glamsbjerg kommune har ingen planer om at ændre på bygningsmiljøet i området, idet man dag skal oplyse, at fhv. gdr.
Gunnar Risager Pedersen den 26. juli 1977 har amtskommunens
tilladelse til at opføre et enfamilieshus på matr.nr . 6q Gummerup by, Køng sogn.
Glamsbjerg Kommunalbestyrelse, den 22.dec. 1977
P.k.v.
Bent Møller
borgmester

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens
rigtighed og underskrivernes myndighed:
Navn: Kristine Mathiesen
Stilling: husmoder
Bopæl: Klaregade 22,

Navn: Martin Simonsen
Stilling: fhv. gdr.
Bopæl:
Skovgyden 2,
O •
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Akt: Skab 2) nr.,2,20

(5r.
Matr.nr. 6 a, Gummerup

Nærværende fredningsbeslutning er stempelfri i
medfør af lov om stempelafgift, §x,..799,
3, jfr. lovbekendtgørelse
.juli 1981.
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MEDDELELSE OM BYGNINGSFREDNING

I henhold til bekendtgørelse af lov om bygningsfredning, jfr.
miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 359 af 18. juli 1983,
er ejendommen

matr.nr . 6 a, Gummerup, Køng sogn.

beliggende Gummerup, Landmålergården, Klaregade 23, Glamsbjerg
undergivet eksisterende fredning.

Fredningen omfatter: Det firlængede gårdanlæg, den vinkelformede udlænge samt tilflyttet smedie og urmagerhus.

•

Fredningen skal respekteres af alle indehavere af rettigheder
over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet, jfr. § 7,
stk. 3, i nævnte bekendtgørelse om bygningsfredning.

Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, København, den 2 APR. 1984

P.D.V.
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Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S 01-54 44 22

te Olesen.

Indført i dagbogen før
retten 'i Assens
den 1 7 MAJ 1984

_ LYST_
Anna Lund
overasa.

Genpartens rigtighed bekræftes
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skab nr,
(udfyldes af tinglysningskontoret)

ADVOICAlle UDEN 0243VOI

Afgift: kr. 1.400,00
J.nr.: 09-3-10941-JP
Ejerlav: Gummerup By, Køng
Matr.nr.: 6-a
Beliggende:
Klaregade 23
Gummerup
5620 Glamsbjerg

•

Akt.: Skab: nr.

Anmelder:
'AdvokattirMaet
Bisgaard & Dolberg A/S
Tallerupvej 39
5690 Tommerup
Tlf. 6376 1101
Reg. 6476 3351

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Ekstraktudskrift af

Endeligt skøde

•

Vestfyns Hjemstavnsforening
Klaregade 23
Gummerup
5620 Glamsbjerg
overdrager herved til
Den Selvejende Institution Museerne på Vestfyn
Kindhestegade 1
5610 Assens
den faste ejendom, matr. nr . 6-a Gummerup By, Køng, der ifølge tingbogen
har et areal på 15331 m 2 , beliggende Klaregade 23, Gummerup, 5620
Glamsbjerg — kalde "Vestfyns Hjemstavnsgård".

Arivokatfirma g4 Bisariarci & Dolbera A/S

ADVORATIII VO[NOM$Y0$

5.Tilbagefaldspligt.
Køber har pligt til at tilbageskøde ejendommen gældfri til sælger, såfremt der
ikke drives statsanerkendt museum fra ejendommen. Tilbageskødningen
sker på samme vilkår, som ved købet.
6. Belåningsforbud.
Køber har ikke ret til at pantsætte nogen del af ejendommen eller stille nogen
del af ejendommen til sikkerhed for gæld af nogen art.

•

7. Sælgers rettigheder over ejendommen.
Vestfyns Hjemstavnsforening har ret til
at afholde sædvanlige foreningsmøder i museets lokaler
at låne nødvendigt inventar m.v. til gennemførelse af almindelige foreningsaktiviteter
at afholde fastelavnsfest, majstangsrejsning, fåredag, høstfest og lignende
arrangementer på ejendommen og i bygningerne.
Hjemstavnsforeningens medlemmer har gratis adgang til Hjemstavnsgårdens
permanente udstilling.
Almindelige sikkerhedsbestemmelser skal overholdes og ansvaret ligger
hos køber.
Bestemmelserne under pkt. 5 og 6 og 7 vil være at tinglyse servitutstiftende
på ejendommen matr.nr . 6-a Gummerup By, Køng, idet der med hensyn til
servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleberettiget er: Vestfyns Hjemstavnsforening, Klaregade 23, 5620
Glamsbjerg.

Dato: 21. marts 2001
Som køber:
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Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S
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Den Selvejende, Institution Museerne på-Vestfyn
,
—
H. E. Clausen Hans' K. Christensen Kamrha Hansen Kurt Frandsen
Birthe Storm
John Koppel Poul Kej

Dato:15. februar 2001

•

Som sælger:

Vestfyns Hjemstavnsforening
Poul Kej Keld Nielsen Jørgen Sørensen
Børge Jensen
Kirsten Ø. Rasmussen
Harding
Hansen
Alice Enghuus

•

Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed samt
underskriverens/ernes-myndighed, for så vidt angår sælger:
Navn: Sven Rask
Stilling: museumsleder
Bopæl: Skovvænget 9
5690 Tommerup

Navn: Jette Kald-Andersen
Stilling: kontorassistent
Bopæl: Ndr. Havnevej 21
5610 Assens

Advokatfirmaet Bisaaard & Dolbera A/S
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Side: 8
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* Retten i Assens
*** *** Tinglysningsafdelingen
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Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A, Gummerup By, Køng
Ejendomsejer: Den Selvej . Inst. Museerne på Vestfyn
Lyst første gang den: 20 .04.2001 under nr.
2974
Senest ændret den
: 20 .04.2001 under nr.
2974
Tillige lyst servitutstiftende
Retten i Assens den 11.05.2001

Lone Plovgaard
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Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

Akt.nr.:
D 220

