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/12' opk::e'rning af irlt i:.: s s e:liernss bidr'rj tJ"l iandvi!}dlngslaE.i l: r'.,-'

-".{r: ftJ f ortrlnsret og ud.pantnilgsrct so.1 fcr d,: på fasie : j rr:ic:lr r ---7.-

rrlr'l-d.: r koronunale slrciter.

i 12.

,'iiiiå=ri: glc-læ.st'/r:l s, .

J / iiie:;, c:' i./is- ,r=:!eli! '.esitre:sen og ge:l:raLr ci:s a:ling,:: r,::-:: ;-

,l ger:l.:Llf lrsr:lirgiln r-_.]-gie besiTxel-sesrieilexrilelr o:j Issa3 5:. r:?
: t.cdere r.t ii-l e-t r:åilægge Jeros i^-va-r; n9n ,l€ skai 7i:'k-, i:i -'r --

f:-.1-.yre:se er r,-al3t !å io1-L1g :nåie. Ske:'deiie j.kke i løbei ai 6:i..-
' I er.tsrådox b€r:eiiige! ii1 at udnævne e:: :eidiertidig besi;reis: !j" ,

fi.r lleimer, der ikke behøvar et være med].--r.Iller 3,f land../it1di:1gs]3ge i,
Jtu lis::ådet bestenmer, hyem der skai være f,or3andr og hvorleCes del: nii-
lr l.iid.lge bestyrelse skal lønnes al landvi-ndi!.gslaget.

/ c rerenssternrnelser neller4 a[tsrådet og landvindilgslagets bestyrelse
.er g€n€ralforsalaling indankes for landbrugsninisterj.et ' hvis efgø-

r?L.se et bindende for begge l)arteT.

S 13.

,J,- n evelse af landvindinEslatet.
i's is en generelforsanling eller en af axotsrådei valgt @idlertidig be-

31 5r'relse beslutte! land.vi.lrdingslegets ophæve1se' skal spølgsnå1et

rllron forelægges lendbrugs'Åi.ni stelen' og hvLs d.enne tlltræder ophævel-

setr, s:5aL sagen i4dbringe€ fox en landYæsenskonmission, der relivirc-
res af bestyselsen,

l/'is le.novæsenskotrmi s siorlen - og efter even-tuel 3.Irpei overlat,lvæe 3ns -

ÅrråLilissio:len - besl-uiterr et lphæveisen skal f1'e:i4es, g:nilenic!'_:a

1 ;4 :vlcaiionen å,f bestyrelscn.

datltLile:nedleji!*ner ef iandvinCingslageit hæfttr i io!'hold tj-l- d:31:

P a,etsr:te: for "l1e legets forlligtel-ser, der-rl1der ].ånei af si4-ie!1 .'
/4 af 3r4isrådet f3.s-t€ai-re honoraxer for den nidlel'iidi€e be-ty:3i:i
f4 :Sgifiern. lil koruxi s sj- onsbeha:lClingen .
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Tlnalysnina.
i)enna vedtægt tingly€es son servitut sltiftendc på alle de af landvin-
d.lngslegets anlæg beriirte e j endcrxme og sora forhæftelse på al-le de i
den i S 5 o!fiaadiede r-oriegnelse enforte bidragspligtige eiendo&r1e uec'.

prloritet forul fo:' tidllgerå forhæftelser af pri-vatret]-ig oprlndelse.

!åt"Iebe-reJiige'n .red henslm til- de servituttsessige byrder er lan,fv]n-
d:ngslag"ls besiyreis€, a.nisrådet og lardbrugsnini steri et "

I i:ilfæl-de af l3rdvind.ingslsgei s ophævelse v1]- loteringen j- tingbogen
./ære at slette på amisrådets begæring, når bestyrelsen oYerfor ertsrå-
det dokuuentere:, at le$dvirdingslaget ha! opfy]'d.t sj-ne økonomiske fox-
p!iåtel ser.

Slagelse, den 24-4-1951.

net d.arske lledesel skats lmlturtekniske af cleling.

F"ode Ebert

E. tacobseIl

lf skrif tens rigtighed. bek!æf tes.
Afvandlngskoenlssionen for lrederlksborg .q[t

den 3l-. oktober 1951

tr'abritius TeBgnegel


