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forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.
~ --oO§Oo--

Ir 19'9 den 2"juni kl.10 blev fredningsnævnet for Randers amt sat pA
Clau.holm.

Madt varl
l. lormenden dommer E.Rils.
2. Det amt.valgte medlem G.M.Jensen,Væth.
,. Det kommunevalgte medlem glrdejer H.P.Hanaen,Hval18se.

Der fremlagde ••
3. Skrivelse af 19/12 1938 fra Lehnsbaron ~.Berner 8ohi1den Holsten.
4. Skrivølse af 22/12 1939 fra do.

Mødt var ejeren lensbaron H.Berner Sohilden Holsten og lensbaronesse
Louis8 Bemer Schilden Holsten f.Knuth og godsforvalter G.Berner Schilden
Holsten.

Ejeren lensbaron H.Berner Schilden Holsten tilbød i den til l1auaholm
hørende park at frede de træer,der udgør Dronningens All' og den parallelt
dermed løbende Alle samt den eg,der vokser tæt syd for Dronningens Alle i
"Kalvefolden" ;yderligere "EmIileluthsElin" ved Olaueholms Mølle,endelig de
lindeallet~er,d.r stAr pA Slotsholmen,dog med eventuel undtagelse at de
træer,der stAr nærmest slottet i sst og vest.

Ejeren tilbød dernæst aAlænge vandtilfers.JBforholdene naturligt opret-
holder de eksiaterende voldgrave at lade dem bestA vandfyldte i deres nu=
værende tilstand.

Ejeren betingede sig,at der ikke ved tilbudene pAlagdes ham og efterfølge
ejere nogen pligt til at udbedre eller plombere tr,æerne eller foretage fora
anstaltninger,der pAlagde ham økonomiske forpligtelser,altsA heller ikke pli
til at forny beplantningerne.

Et kort,der angiver fredningens omfang,vil være at vedbBtte protoko1uda
skriften.

Nævnet modtog med tak de afgivne tilbud.
Eventuelle ændringer i fredningerne kan finde 8ted ved forhandlins mellem

ejer og nævn.
Pltaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Det vedtoges,at underskrifterne skulle udskydes til begrndelsen af juli

1939.
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Herved tiltræder jeg de
n1ngøt11bud.

p.t.Grenaa,den 5'juli 19'9.
H.Bemer Schilden Holsten.

Til vitterlighed.

"~,

\ '

M.Jenaen. Aase RUs.
Kontorist, Grenaa.Kontorfuldmægtig, Grenaa.

-1-Udskriftens~ rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for
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Begæres tinglyst som vedrørende landbrug8ejendommen,matr.nr.la,lo,
ld,2b,~,4,5,6,7,8,9,lO,11.12,1~a,14,15,16,17,18 Claueholm Hove4gaard

:, og Voldum Enge,matr.nr.la Hlgtrup,lh,lz,le.14b,15b,20a Voldum by,la
Hvalløse.lx,2d Vo1dum by,men alene noteret pi matr.nr.la og lo Clausw
holm Hovedsaard og Voldum Enge.

Der henvises ikke til servitutter og panterettlgheder,der økal
respektere kendelsen,jfr.U.f.r.1930 p.201.

Grenaa,den B'november 1939.
P.n.v.

\ Rils.
Indført i dagbogen for retskrede nr.59 Rougee herred og en del at
Sønderhald herred med Nørhald,Støvrlng og Galten herreder den 9'novbr.
19'9.
~st. Tingbog 9 to1.32,aktISkab B nr.69.

J.Hansen.
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Afskriftonø rigtighed bekræftea.
Predning8Dævnet for

1u4erø AIlt. 1 3 OKT.19S~
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