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Formoler

Akt: Skab
(Udh. lda øf Domsur ad opl 

Justitsministeriets Genpartpa pir. Til Lejekontrakter, Servitutdokur ^Çtnter o. I.Li
Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast EjendOrn) _	 _

(177

ld l‘m erens Navn g Bopæl Konto

b ogen, Art. Nr., Ejerlav,,, ,,72,-y-abred J —rl—	 ~24.,L,	 c/K
Sogn.

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

eller (f 4 søndertydske Lands-

dele) Bd. og Bl. I Ting-

Stempel:	 • Kr.	 Øre.

i Zov Ur. 275 af 28.I Henhold til Reglerne

November 1928 om P sæastttelse af

Gader har undertegnede.Amteread

grunde som er beliggende ved

"StrandVelenn 

paa Strækningen fra Traverbanevej til Gentofte Kommunes

Nordgrænse ved DellevUS.alteaa for eaa vidt angerar

Ordrup By og Ohristiansholm m:V. 1 SkovsheVed Sogn: ikke

maa Opføres Bygninger eller ndførea andre faste Anlæg af

nogen Art, jfr. lovene 1, i en mindre_Afetand fra den

fremtidige Kørebanes Midte end:

12,0 m. 

Kort over de i Medfør af forannævnte Beslutning

gældende Byggelinier for eaa vidt angrer Skovshoved Sogn,

er samtidig hermed tilstillet Dommerkontoret.

Isataleretten tilkommer Københavns Amtaraad.

Denne Beslutning . bliver Overensstemmelse med

nævnte tovs § 4, 2. Stykke, at tinglyse paa de til Vejen

græneende Ejendomme i Skovahoved By, Skovshoved Sogn,

nemlig:

Byggelinier. ved Vøje og

besluttet, ,at der paa

Ordrup

Matr. Nr.

1 a

1 h
1

1

(7-12
1 n

Jamen & Kjaldakov, AIS, København 
5 

•—•.
f

By, Skovehoved Sogn.

M'at'er. Hr.	 Matr. Hr.

5h	 6h`

5 z	 6 i

5ø	 6k

5i	 6

6 ta

6	 6 12

88313458 3_N_515
A00562556A



•	 •

gz

6p,

6.	 ,

6t

6.0

6$

6z

6z

6 aa
6 -tit.;

6 •)r1R-.•

6 ad
{

6 ah
6 ae

6 at

6 al
6 ara
6 ao

6 ar.
6 at
6 av •
6 az

6 bo
6 bu
6 lyt

6 1:g

6 :oa

6 ob.
6 on
6 00,-

.„6 or
6 22.{6 .2"

6 ah	 .
6 al

6 ara

6. ao

Matr. Nr,

6 .9..£

G

6 ax
6 ee
6 eh
6 em
6 en

6 eo

6. hl

6 'kv'

6 'kz

12 a
12b
12 0
12 a

12 g.
ia h
12 1
12 k
12 1
1213a

13 b /
13 o
13. a

13 e
13 ø
13 h
13 i
13 1

Matr. Nr.

13 m
13.
13
13 x
13
13 t
13 v
13 x
13 z
13 83

13 ae.
13 ab 13 ao
13 ad

a e

13

13 ah
13 al
13 ak
13 al
13 an
13 ao.
13 rrt,g,
13 L.
13 ar ,

ae
13 at

13 aø
13 .121. f13 b e
13 bil 13 bf
13 bk
13 bl
13 bo
13 :62
13 lal
13 br



Mat?. ,,fr. 	 Matr..nr.	 Matr. Nr.

13 be	 16. a...	 47 b

13 bt -. -:.7;1.,:;; ;,, , 	 ..,,,•.,
;9,. 13.	 47 a

13 bu .'	 (	 ].G ø -.. , ,.,,.-; . ■ ,,	 4	 a

1.13 bvz: 	 16 a	 48 b•.,',::..--:.:,

13 b;	 16 e	 49 at
t49 b13 by	 43§..1	 490	 —

	

k	 13 bz	 43 b	 50 a

13 bm	 44• _1.	 50 b

13 bo	 44 b	 51

13 oa	 44!	 51 b

' 13 ob	 45 a	 56 a

14 a	 45 b	 56k

14 e 45!	 . 57
( ,90! ).•—.....1...W...

• 14 R,' 	 45 a	 115

• 4A	 45 g	 116

• 14 Z	 46 a

• 13-----14 aa - 46

• 14a1 •	 46 o

. , 14 ao6	 4.7 a

Ohristianeholm  m.m.. Skovshoved Sogn. 

1 b

1 d.

1e

1 f

1 h

X 1,1

1 k

1 1 ._.

1 r

1 t

r 
Den i Lovens

1 2b
•

■ 1 ov	 2

el 2a

1 em	 2 a
.1 eg,	 2 P

^ 1 er

1 .fiz 2k

• 1 hi	 2

1 hh	 3a
2a	 3b

3 ommeldte Akkefriat er udløbet, hvorhos det

tilføjes, at den i Lovens §§ 3 og 4 foreskrevne Fremgangamaade er

'iagttaget.

Københavns Amtsraad, den 10'November 1931

Ammentorp.



•

Ina art i Dagbogen for ,14reds Nr. 2, Københavns Amts

nordre Birk del7H ,./f
13

~1.(2 19 9/
Lyst. Tingbog: Bd.	 g- /).2?

',Akt: Skab	 Nr.

GeriParten3 Rigtighed belavallee.

_



P. Pallesen

•	 O

E

0'0

0

o.

NB.
Gentofte Ret
Tinglysningskontoret
Rygårdevænget 6
29oo Hellerup.

Akt: Skab j7/
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:
GENTOFTE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Bernstorffsvej 161 •
292o Charlottenlund,

n 6. november 198o	 TF. 2896-8o,	 BM/VB	 883

0/

Vedr.: Aflysning af byggelinier på del af Strandvejen, lyst den
11. november 1931. 

Teknisk udvalg, der er vejbestyrelse for de i kommunen be-
liggende veje, vedtog på sit møde den 16. november 1976 at ophæve
de gældende byggeliniebestemmelser ved Strandvejen fra den gamle
sporvejsSløjfe i tharlottenlund til p saml,et med Kystvejen ved

Hvidøre.	 ,'"-(4r

Under henvisning til denne vedtagelse anmoder man om, at

vedlagte byggeliniedeklaration,flyst den 117november 1931 under.
tinglysningsnummer 8188, aflyses i sin helUdjsamt at ligeledes
vedlagte byggeliniedeklarationÅ lyst den 11. november 1931 under

)W-.4fr
tinglysningsnummer 8187 (aflyses)på samtlige matr. nr . under Ordrup

by, Skovshoved sogn, samt parceller udstykket herfra, men opret-

holdeS f.s.v. angår matr. nr.. ib-, 1 d-, 1 e-, 1 f-, 1 h-,

1 k-, 1 1-, i r-, i t-, 1 y-, 1 cv-, 1 el-, i em-, 1 eg-, 1 er-,

1 gy-, 1 hf-, 1 hh-, 2 a-, 2 b-, 2 c-, 2 d-, 2 e-, 2 f-, 2 g-,

2 h-, 2 i-, 3 a- og 3 b- af Christiansholm	 Skovshoved sogn.

Efter endt ekspedition bedes dokumenørne returneret hertil

Birch Mogensen

Bestillings-
formular

\ )( Jensen~skovA/S~e~



INDFØRT I DAGBOGEN

07.11.80 26113'

RETTEN I GEN OFTE
LY ST.~

Axel Winther
retutsseasor



Akt: Skab	 nr. 31'...„)
(udfyldes af dommerkontoret)

Uldl
HENRIK BACH!

Højesteretssagfører
H. C. Andersens Boulevard

KØBENHAVN V.

bopæl:

0

Bestillings.
formular

c

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5	 Ordrupp	 Stempel: 40 kr. OD øre
(I København kvarter) by, Skovshoved	 -

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og 613 tingbogen, s o gn.	
Købers

KKreditors

f

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:	 'Frølichsvej 49	 Anmelder;

ENDELIGT SKØD E.

Undertegnede fru Alice Heimann Jensen som privatskiftende

enearving i boet efter overpakmester Sophus Hansen skøder og en-

deligt overdrager herved den boet ifølge adkomst tinglyst den 16.

august 1922 tilhørende ejendom

matr. nr . 5 2X, Ordrup by, Skovshoved sogn

til

regnskabschef Erik Grandjean

på de i nærværende skøde angivne følgende vilkår:

1.

Ejendommen, hvis areal ifølge matrikelkortet udgør 1087 m
2 ,

hvoraf ingen del udgør vej, sælges i den stand, hvori den nu er

og forefindes og som besigtiget af køberen, med den på ejendommen

værende bygning, dennes grund-, mur- og nagelfaste tilbehør og

alle installationer med ledninger, centralvarmeanlæg, gasbord,

vaskekedel, hegn og beplantninger og iøvrigt med de rettigheder,

byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt afdøde, og hvor-

om henvises til ejendommens blad i tingbogen, idet køberen res

pekterer, at der den 12. december 1949 er . lyst byplan, der pålæg-

ger servitutter angående bebyggelse, benyttelse og udstykning,

ligesom køberen er bekendt med og respekterer, at der fdrlId for

denne dato er tinglyst adskillige dokumenter vedrørende servitut-

ter herunder angående årlig vejafgift til Gentofte kommune kr.

15,o6.
Jensen & Kjeldskov A/S, København



2.

Købesummen er faåtsat til kr. 185.400,-, hvilke eet

hundrede ottetifem tusinde fire hundrede kroner.berigtiges

på følgende måde:

1) Køberen overtager den ejendommen på-

hvilende afgiftspligtige grundværdi-

stigning ifølge almindelige vurdering

pr. 1.9.1960 	 - kr. 13.4bo,00

Det bemærkes, at køberen uden krav om

regulering af købesummen har pligt til

at overtage sådan yderligere grundvær-

distigning, som måtte blie resultat af

omvurdering efter købet.

2) Køberen har til sælgeren udstedt pante-'

breve på ialt 	  " 122.000,00

3) Ved nærværende skødes underskrift beta-

les 	 	 50.000,00

der af køber er . deponeret i sælgers bank,

således at renter indtil overtagelses-

dagen tilfalder køberen og derefter sæl-

geren. Deponeringen sker med instruktion

om, at beløbet frigives til, sælgerens

disposition, når skødet er tinglyst uden

præjudicerende retsanmærkning.

Købesum ialt ., kr. 185..400ioo

Udenfor købesummen overtager køberen eventuel ejen-

dommen påhvilende gæld vedrørende vej, kloak, rensningsan-

læg og ledninger af enhver art.

3.

Overtagelsen af ejendommen sker den 1. februar 1964

kl. 12 med hvilket tidspunkt som skæringsdag der over e-.
jendommens indtægter og udgifter udfærdiges sædvanlig re-

fusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant.

Ejendommen henstår allerede fra slutsedlens dato den

9. januar 1964 for køberens regning og risiko, således at

han i tilfælde af brand eller anden skade er sikret i hen-

hold til de fdr ejendommen tegnede forsikringer herunder

police nr. 4310 med Landbygningernes almindelige Brandfor-

sikring, hvis brandforsikringssum udgør kr. 13o.000,-.



(sign.) Alice Heimånn Jensen

Det bemærkes, at ejendommen ikke er forsikret mod skade

ved svamp eller' husbukke, men sælgeren erklærer, at der hende

bekendt ikke findes sådan' skade i ejendommen; det er en , for-

fOr handelen, at ejendommen kan antages til forsik

ring imod svamp og husbukke i et anerkendt selskab til normale

vilkår dog bortset fra bræddegulvet i kælderen.

4.

Parterne erklærer på tro og love, at der ikke på ejen=

dommen findes skov eller fredskovpligtigt areal.

5.

Samtlige omkostninger ved salget og dets berigtigelse be-

tales af køberen, medens sælgeren betaler salær til ejendoms-

mægleren.

København, den 4. januar 1964

Som sælger:
	

Som Køber:

Til vitterlighed om sælgerens underskrift for så vidt

angår ægthed, myndighed og dateringens rigtighed:

(@igfi.) Einar Børge Jensen:,
	

(sign.) N. Hansen,

fuldmægtig	 sekretær,

Fruebjergvej lo I, Ø.	 Rosenvængets Alle 4o A,

I.th.,, Ø.



•

pr. 1/9 196o

98.000,-

45.7oo,-

Forannævnte ejendom er under løbe nr. 467

vurderet til ejendomsværdi 	  kr.

heraf grundværdi 	

afgiftspligtig grundstigning i henhold

til	 58 i lov om vurdering og beskat-

ning til staten af faste ejendomme

udgør

Ejendommen, der hverken udgør en land-

ejendom eller omfatter nogen del af en

sådan, er ikke i matriklen noteret

som del af en samlet ejendom.

13.400,-

Københavns Amts Nordre Birks Amtstue, den 27. januar 1964.

(sign.) Anne Thorndahl

kts.ass.

(sign) E. Andersen

fm.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts
nordre Birk, dut	 o	 .	 1 9-

Lyst	 Skødet er endeligt_

Q.UplitemQ; 316$/skød bøknuftem.



Afgift. kr.~ PloC)Reference: 4300036198

Anmelder:
P . nske Bank A/S
Bo Service
Holm- Kanal 2-12
1092 Køb. avn K
Telefon 34 00 00

Akt:	 Skab	 nr.

(Udfyldes af tinglysningskontoret)
Sælgerpantebrev [ (sæt kryds)

Bolig Service
Omprioritering
Holmens Kanal 242
1092 København K
Tlf. 43 39 12 56

1 1 9-4:>-> --))(c-il?;- 99

Ejerlav: Ordrup

Matr.nr.:5 px
Gade og husnr.: Frølichsvej 49

rn
Ul

fl

E

0,

(1`

Danske Bank A/S hæfter for disse oplysninger
Pålydende, nyt lån
	

DKK	 D

- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån
	

DKK
- Indfrielsessum, indfriede lån

	 DKK(=Di
- Omkostninger, indfriede lån

	
DKK

- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån
	

DKK	

Afgiftspligtigt beløb
	

DKK
	 I 11.0-7

Ved beregningen er anvendt kursværdier
Ved beregningen er anvendt nominelle værdier

	
[k]

PANTEBREV
(FAST EJENDOM)

GENPART 333436 01 0000.0098 	 15.08.2005 TA
1.400,00 K

Erik Grandjean

Frølichsvej 49 .
2920 Charlottenlund

erkender herved at skylde

Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Kr. 970.000,00

Skriver kroner nihundredeogsyvtitusind 00/100

Debitors navn
og bopæl:

Kreditors navn
og bopæl:

Lånets størrelse:

• Nb! Bopælsforandring skal meddeles kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 5, punkt 9 a.

Side 1 af 5



Lånetype, rente
og betalingsvil-
kår:

Lånet er et stående lån (afdragsfrit) over 30 år. Lånet skal betales tilbage på

gang 30 år efter lånets udbetaling.

Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3

måneders skriftligt varsel kræve, at debitor begynder at betale pantebrevet tilbage
som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse over en periode,

der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 30 år efter lånets

udbetaling, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor.

Pantebrevet skal forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente, der svarer
til renten på indskudsbeviser(referencerente), som til enhver tid er fastsat af
Danmarks Nationalbank. Renten på indskudsbeviser er p.t. på 2,1500 procent om
året. Her til kommer et rentetillæg på 1,8500 procentpoint, der er fastsat af

kreditor. Det giver i alt en rente på p.t. 4,0000 procent om året.

Rentetillægget er fast, indtil der er gået 10 år fra første termin. Herefter kan
kreditor ændre rentetillægget op eller ned i overensstemmelse med kreditors til
enhver tid værende ret til at ændre rente, jf. kreditors "Almindelige

forretningsbetingelser - forbrugere".

Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er

kreditor berettiget til at vælge en anden tilsvarende referencerente.

I pantebrevets løbetid betales alene renter, medmindre debitor begynder at betale

pantebrevet tilbage.

Renten beregnes kvartalsvis bagud og betales hver 31. marts, 30. juni, 30.
september og 31. december termin. Første rentebetaling er den 30. september 2005
termin, hvor debitor betaler rente for perioden 3. august 2005 til 30. september
2005. Sidste rettidige betalingsdag er de nævnte terminsdatoer.

Opsigelse:	 Debitor kan indfri pantebrevet helt eller delvist når som helst.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr.

5 px Ordrup

Oprykkende
	

Skadesløsbrev, Gentofte Kommune
	

DKK	 100.000,00

panteret efter:
Skadesløsbrev, Gentofte Kommune

	
DKK	 200.000,00



Respekterende	 Med hensyn til de servitutter og andre byrder, der nu påhviler ejendommen,

Servitutter mv.:	 henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Særlige
bestemmelser:

Ejerskifte	 Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder i tilfælde af
tvangsauktion. Pantebrevsformular A, pkt. 8 og pkt. 10 er således fraveget i dette
pantebrev. Overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner,
livsarvinger eller samlever af samme eller modsat køn, hvormed der i de seneste 2

år har været etableret et ægteskabslignende forhold med fælles
folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte.

Hvis renten/ydelsen ikke betales rettidigt, forfalder pantebrevet til indfrielse,

ligesom der påløber morarenter og gebyrer i overensstemmelse med de regler,
kreditor til enhver tid har fastsat herom. Pantebrevsformular A, pkt. 2,
bestemmelser om løbedage, gælder ikke for dette pantebrev.

For pantebrevet gælder i øvrigt kreditors til enhver tid gældende "Almindelige
forretningsbetingelser forbrugere", i det omfang disse ikke er fraveget ved

bestemmelserne i dette pantebrev.

Hvis et beløb, som debitor skal betale ifølge dette pantebrev, ikke betales rettidigt,
skal debitor betale morarenter af beløbet fra og med forfaldsdagen til den dag,
betalingen sker. Morarentesatsen for restancer fastsættes til kreditors til enhver tid
gældende restancerente for lån.

Lebedage

Øvrige lånevilkår

Morarenter

Kreditoplysninger	 Debitor har ved underskrift på dette pantebrev modtaget kreditoplysninger iht.
Kreditaftalelovens § 8a og § 8b.

Udlejningsklausul Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, hvis ejendommen udlejes. Opsigelse kan
dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for
pantebrevets terminsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis
ejendommen lejes ud til familiemedlemmer i lige linie.

Pantebrevs-
formular:

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A.

Cl An 1



Debitor - Erik Grand'

Debitors	 Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være
underskrift:	 ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte ejendom ikke er

omfattet af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger.

Ægtefælles	 Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, og den pantsatte ejendom er
tiltrædelse af	 omfattet af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger, giver medunderskrevne
pantsætningen: ægtefælle/registrerede partner samtykke til pantsætningen. (Er ægtefællen/den

registrerede partner medejer, og skal denne være meddebitor, skal der i stedet
underskrives som debitor.)

Dato	 Som ægtefælle eller registreret partner/tom

debitor og pantsætter

Vitterlighed	 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og underskriverens/
underskrivernes myndighed:

Navn	 	  Navn

Hanne Riber Larsen

Adresse MARIANNE_I—XJERSGAARD Adresse

Stilling
	
	  Stilling	 privatrådgiver 

Skolelodden 15
3450 Allerød

bankfuldmægtig
Fasanvænget 229

Underskrift

Postny. og by: Postnr. og by'

Underskrift.

•



Side:	 6

Akt.nr.:
N 515

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 970.000
Vedrørende matr.nr . 5 PX, Ordrup
Ejendomsejer: Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Lyst første gang den: 12.08.2005 under nr. 29990
Senest ændret den : 12.08.2005 under nr. 29990

Anm:
Pantebrev med rentetilpasning Realkredit Danmark, Dkk 1.000.000

Retten i Gentofte den 12.08.2005

Donna Overballe

•

•



/S
Side 1

Afgift 1,5% = kr. 3.000,-	 Stempel kr. 4.400,-	 Akt:Skab	 r.
(Udfyldes af tinglysningskorr)

jerlav: Ordrup
E

atr.nr.: 5 PX, 5 XA, 5 XB	 Anmelder: Gentofte kommune
jerlejlighedsnr.)

Tlf.nr.: 39 98 01 45
ade og husnr.: Frølichsvej 49

Navn: Økonomi- og Skatteforvaltningen
Betalingskontoret

Adr.: Rådhuset
2920 Charlottenlund

Skadesløsbrev
(Ej endomsskattelån)

ebitors
avn og bopæl: Erik Carl Wilhelm V Grandjean

Frølichsvej 49
2920 Charlottenlund

GENPART 131498 01 0001.2303	 19.04.2002 TA
4.400/00 K

reditor:

ånets
s orrelse:

entevilkår:

Erkender herved at skylde

GENTOFTE KOMMUNE

Til sikkerhed for skadesløs betaling af lån til betaling af ejendomsskatter til kommunen og
amtskommunen og/eller til betaling af vej- og kloakudgifter o. lign., som påhviler nedennævnte
ejendom, dog ikke ud over

Kr. 200.000,-	 skriver kr. Tohundredetusinde 00/100

Skadesløsbrevet forrentes ikke, men de til enhver tid ydede lån forrentes med en årlig rente, der
svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år.
Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for de skatter m.v., til hvis betaling
lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang. Se i øvrigt side 2.

psigelse og
talingsvilkår:	 Se side 2.

en pantsatte
e endom:	 Matr.nr. 5 PX, 5 XA, 5 XB - ORDRUP

prykkende
nteret efter:	 Kreditor

antebrev
Oprindelig kr. Til % p.a.	 Uaflyst pr.	 Nedbragt til kr.

stifternes Kreditforening (RD) 	 46.500	 7
antebrev
reditforeningen Danmark (RD)	 200.000	 Ktl
erpantebrev med medd
en Danske Bank-Vesterbro afd 	 150.000	 9
kadesløsbrev
entofte Kommune	 100.000
antebrev med rentetilpasning
ealkredit Danmark 	 1.000.000	 ktl

. Bopælsforandring skal meddeles kreditor.

Form. 267G	 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Side 2

Særlige
bestemmelser:	 Lån kan ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets

pålydende.

Hvert år inden den 1. marts tilstiller kommunalbestyrelsen debitor meddelelse om kommunens
tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår betalte
ejendomsskatter m.v. og tilskrevne renter.

Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, såfremt ejendommen skifter ejer. Hvis
debitor optages på plejehjem eller tilsvarende offentlig institution og ejendommen overtage; af
et husstandsmedlem, eller hvis ejendommen ved debitors død overtages - herunder til hensidden
i uskiftet - af debitors efterlevende ægtefælle og betingelserne herfor er opfyldt, kan
kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående i ejendommen, og at lån
fortsat kan ydes.

Kommunalbestyrelsen kan, såfremt der sker sådanne ændringer i debitors eller den i uskiftet bo
hensiddende ægtefælles forhold, at de fastsatte betingelser for ydelse af lån ikke længere kai ses
opfyldt, bestemme, at ydelse af yderligere lån skal ophøre, samt eventuelt tillige, at lånebeløbet
med påløbne renter helt eller delvis skal indbetales til kommunen inden for en nærmere fast;at
frist.

Skadesløsbrevet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid.

Nærværende skadesløsbrev kan ikke transporteres.

Respekterede	 Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til
servitutter m.v. 	 ejendommens blad i tingbogen.
(henvisning til
tingbogen
tilstrækkelig)

•

Dato:

Underskrift:

Vitterligheds-
vidner:

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST
EJENDOM (side 3 / sidste side).

For så vidt skadesløsbrevet alene underskrives
af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift
eller at ejendommen ikke omfattes af lov om
Ægteskabets retsvirkninger § 18.

140- /flt .eX.44 iZ vo

tvÅ.J,5),w

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.

Li"	 L?L''(;: 9(4e c/.1,a,_

eipc

For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne
ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen
medejer, underskrives som debitor og pantsætter.

Navn 7"; )	 ;(0b) 
-.10,efd /48 ii../).srzsårti

Stilling	 ff-t~ 

Bopæl CUL. ‘,.;c),Y#1...1...t.„1- 

2-ed	 .

Navn 1 zU,‘ d'7'_-);c-4( R a- d%-
/3"CHE

Stilling C-W. (--t--(5'

Bopæl 'Pcivr3-	cis-ej

28. 3 1/2.4"



***
*
***

■-

Akt.nr.:
N 515

Side: 4

* *	 * Retten i Gentofte
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 200.000
Vedrørende matr.nr . 5 PX m.fl., Ordrup
Ejendomsejer: Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Lyst første gang den: 19.04.2002 under nr. 13551
Senest ændret den	 : 19.04.2002 under nr. 13551

Retten i Gentofte den 24.04.2002

Vibeke Daugaard

Oz
2



(k/ 57 5

I 3 531

Anmelder:

Gentofte Kommune

Kommuneservice - Boligøkonomi

Rådhuset

2920 Charlottenlund

ærværende skadesløsbrev på kr. 200.000,- relakserer matr.nr . 5 PX, 5 XA og 5 XB - ORDRUP
or så vidt angår 387 kvm.

entofte Kommune, Boligøkonomi den 30. august 2004.

Susanne Birk	 Lene Idorn

GENPART 271597 01 0000.0098 	 01.09.2004 TA
1.400400 K

5

•

01
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 * * *
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 200.000
Vedrørende matr.nr . 5 PX m.fl., Ordrup
Ejendomsejer: Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Lyst første gang den: 19.04.2002 under nr. 13551
Senest	 ændret den	 : 31.08.2004 under nr. 37850

Side:	 6

Akt.nr.:
N 515

Relax 387 m2 af matr. nr . 5 PX 5 XA og 5 XB Ordrup.
Det relakserede forbliver under pantet indtil matrikulær berigtigelse
har fundet sted

Retten i Gentofte den 01.09.2004

Mie Skydt Heding



ror
Fnen, 2141

Retsafgiftsfri	 Stempelfri	 Akt:	 skab	 nr.
(Iht. Retsafgiftslovens § 41D)	 (Iht. Stempellovens § 80)

	
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

5

Ejerlav: op,Dikup

Matr. nr.: 5 f,X I, 5 XA, 5
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.: Frolicipvej 49

Anmelder: GENTOFTE KOMMUNE

39 9 0 51Tlf.nr.:

Navn:

Adr.:

Skadesløsbrev
(Ejendomsskattelån)

Debitors	 Erik Carl Wilhelm V 0randjeen
navn og bopæl: px, t ichavei 49

2920 Charlottenlund

Teknisk Forvaltning
jendomsbeskatningen

Rådhuset
2920 Charlottenlund

Q3t Ge_rb3-z joL,r-t

erkender herved at skylde

GENTOFTE KOMMUNE

til sikkerhed for skadesløs betaling af lån til betaling af ejendomsskatter til kommunen og
amtskommunen og/eller til betaling af vej- og kloakudgifter o. lign., som påhviler
nedennævnte ejendom, dog ikke ud over

Kr. /00.000 - skriver kr. Ethundredetuain e 00/100

Kreditor:

Lånets
størrelse:

Rentevilkår:	 Skadesløsbrevet forrentes ikke, men de til enhver tid ydede lån forrentes med en årlig rente,
der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1.--oktober det foregående år.
Renten -beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag foT de skatter m.v., til hvis betaling

—	 -
lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang. Se i øvrigt side 2.

Matr. nr. 5 PX,	 XA 5 1(.8 Ordrup

Opsigelse og
• betalifigsvilkår:	 Se side 2.

•Den pantsatte
ejendom:

Oprykkende
panteret efter:	 Kreditor

Pantebrev
østifternes Kreditforening (R
Pantebrev
Kreditforeningen Danmark (RD)
Ejerpantebrev med med,
Den Danake Bank*Vesterbro Afd

Oprindelig kr. til % p.a. 	 Uaflyst pr.	 Nedbragt til kr.

46.500	 7

200.000 ktl

150.000 9

NB. Bopælsforandring skal meddeles kreditor.

(Hin W Wrnhlewcki. Nvfnry 19_ 14511 Kalwnhavn K Sirlp. 1



Til vitterlighed o underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed:

NaVn

Stilling

Bopæl

Na

Stilling ''lek9-4--•-•

Særlige
bestemmelser: Lån kan ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets

pålydende.

Respekterede
servitutter m.v.
(henvisning til
tingbogen
tilstrækkelig)

Hvert år inden den 15. januar tilstiller kommunalbestyrelsen debitor meddelelse om
kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår
betalte ejendomsskatter m.v. og tilskrevne renter.

Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, såfremt ejendommen skifter ejer.
Hvis debitor optages på plejehjem eller tilsvarende offentlig institution og ejendommen

'Overtage's . af et husstandsmedlem, eller hvis ejendommen ved debitors død overtages -
herunder til hensidden i uskiftet bo - af debitors efterlevende ægtefælle, og betingelserne
herfOr er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående i
ejendommen, og at lån fortsat ydes.

Kommunalbestyrelsen kan, såfremt der sker sådanne ændringer i debitors eller den i uskiftet
bo hensiddende ægtefælles forhold, at de fastsatte betingelser for ydelse af lån ikke længere
kan ses opfyldt, bestemme, at ydelse af yderligere lån skal ophøre, samt eventuelt tillige, at
lånebeløbet med påløbne renter helt eller delvis skal indbetales til_ kommunen inden for en
nærmere fastsat frist.

Skadesløsbrevet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid.

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV
FAST EJENDOM (side 3 / sidste side).

For så vidt skadesløsbrevet alene underskrives af debitor,
erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejendommen
ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger § 18.

For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne
ægtefælle samtykke i. pantsætningen. Er ægtefællen medejer,
underskrives som debitor og pantsætter.

Dato:

Underskrift:

Vitterligheds-
vidner:

Tinglysningspåtegninger:

Side 2



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Side: 3

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 100.000
Vedrørende matr.nr . 5 PX m.fl., Ordrup
Ejendomsejer: Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Lyst første gang den: 01.07.1996 under nr. 25089
Senest ændret den	 : 01.07.1996 under nr. 25089

Retten i Gentofte den 23.07.1996

Jette Borgstrøm

*



fV 5/5

Anmeld er:

Gentofte Kommune

Kommuneservice - Boligøkonomi

2503°)	 Rådhuset

2920 Charlottenlund

ærværende skadesløsbrev på kr. 100.000,- relakserer matr.nr . 5 PX, 5 XA og 5 XB - ORDRUP
or så vidt angår 387 kvm.

entofte Kommune, Boligøkonomi den 30. august 2004.

usanne Birk	 Lene Idorn

GENPART 271598 01 0000.0098	 01.09.2004 TA
1.400,00 K

4

n
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*** *	 ***	 Side:	 5
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 N 515

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 100.000
Vedrørende matr.nr . 5 PX m.fl., Ordrup
Ejendomsejer: Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Lyst første gang den: 01.07.1996 under nr. 25089
Senest ændret den	 : 31.08.2004 under nr. 37851

Relax 387 m2 af matr. nr . 5 PX, 5 XA og 5 XB Ordrup.
Det relakserede forbliver under pantet indtil matrikulær berigtigelse
har fundet sted

Retten i Gentofte den 01.09.2004

Mie Skydt Heding



dl;d

OdaØet'derens Navn ,og Bopæl (Kopt ):

l=';-772.0/217

•"

••• • .7'1111,

Akt: Skab
(Udfyldes af Dommerkwito

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdoku nter o. I.
Fortgnelse over pantsatte Ghnstånde o. I. (vedr. fast Ejendo

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: itfda. (rn#
(i København Kvarter) 49	 7,7772z

,eller (i 4 sanderjydske Lands- ,
dele) Bd. og Bl.
bogen, Art. Nr., Ejerlav,/ 14,-,-e4-red

Sogn.

• k,

p l 	 \M\

SA003562556A 8831-3458

Stempel : 	 Kr.	 Øre.

I Henhold til Reglerne i Zov Mr. 275 af 28.

November 1928 om Nastemttelse at Byggelinier ved Vitj• øg

Gader har undertegnede Amteraad besluttet, at der pas

Grunde som er beliggende ved

*Strnakftlens 

pas Strmkningen fra Traverbanevej til Gentofte Kommunen

Nordgrænse ved Bellevue, -altsaa for sats vidt angaar

Ordrup By og Christianaholm m.v. i Skovshoved Sogn: ikke

maa opføres Bygninger eller udføres andre faste An mg af

nogen Art, jfr. Lovene 11, i en mindre Afstand fra den

fremtidige Kørebane* Midte end:

12,0 ne.
Kort over de i Medfør af forannævnte Beslutning

gældende Byggelinier for sas vidt 'sagaer Skovshoved Sogn,
er samtidig hermed tilstillet Dommerkontoret.

Paataleretten tilkommer K gibe,-Ahavne Amtsraad.

Denne Beslutning bliver i Overenantemmelee med
»mynte tovs le 4, 2. Stykke, at tinglyse pas di til Vejes
grumsende Ejendomme 1 Skovshoved By, Skovshoved Sogn,
nemlig:

!atr. Nr.

i

1 h

1 I

I

fil 1 n

Jensen & Kjeldskov, AIS, København	 •""

Ordrup B", Skovshoved Sogn. 

'ktr. Nr.

5 h

5Z

5

5 la

6

Matti. ltr.
6 h

(2; 1

6 k

61

6

6 n

(10

Bestillings-
%muler

G



ilatr, fp Mr p

6	 13 e
6 24,	 $
Gu	 13
6 di	 13 r
6 ea	 13
6	 13 t
6 1!	 - 13v
6 en	 13 x
6 so	 13 IL
6 re 13 j

jek	 13 /La
6 hl	 13 eib_ ,( 

1134 .1111,"""'	 a 0

6 ir 13!4
6 kv	 13 a*

'kz	 13 af
.

12 a	 13 ah
12 b	 13 al

•	 •
L2c	 13 ak
12 a	 13 al
12f	 13 an

12 1	 13 so
12 h	 13!
12	 13 si

-12 X	 13 ar
ae

12 3,	13 at

xt	 13 ea,

13a	 13 afi

13 b	 134 13 be

13	 13 bh 13 bf e

.13 d	 13 bk

13 e 13b1

13 t	 13 bo

13 h	 13 jul

3.3	 13 II

13 1	 13 br



S00334419S 3_N515
A00562556A 8831-3458

111111111111

*Ltr. nr.

13 bo

13 bt

13 bu

bv/,

13c

13 )2,E

13 bo

13 bee

13 .12.

13 oa

13 ob

14 a

14 e

14 R,

34 X

14Z

14 aa
14 al
14 see

Matr. Nr.

16 a

14- b
16 0

16 å

16 •

43 A •

43 b

44 a

44 b

44 0

45 a

45 b

45 0

45 a

45

46 a
46 b

46 o

47 a

matx, Jr.

47 b

47 4
48 a

48 b

49 a(

49 0
t49 b

so a

5o b

51a

51 b

56 a

56 b

å))
115

116

Ohrlatlanshola	 Skovshoved Sogn. 

1 b	 1 1	 2 b
1 d	 , 1 øv	 2 o
10	 1e1	 2d
1 t	 1 sa	 2
1 h	 12g	 2

>( 1 i f	 1 er --	 2$
1 k	 -1` 1 ,gi	 2 h
11 _	 1 M	 2 1
ir	 1 hh	 3®

t	 2 a	 3 b

Den i Lovens § 3 ommeldte Adkefrist er udløbet, hvorhos det

tilføjes, at den i Lovens §§ 3 og 4 foreskrevne Fremgangsmaade er
iagttaget.

Københavns Amtsraad, den 10'November 1931

Ammentorp.



indkit 1 Dagbogen tor Retskreds Nr. 2, Københavns Amts
0

nordre Birk der	
/l,	 //

Lyst. Tingbog: Bd.	 BL ,rn

Akt: Skab	 Nr. 3'T/J

~tens Rigtighed kimet*



NB.
Gentofte Ret
Tinglysningskontoret
Rygårdsvænget 6
29oo Hellerup.

6. november 198o

P. Pallesen

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:
GENTOFTE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Bernstorffsvej 161
292o Charlottenlund.

TF. 2896-8o,	 BM/VB	 883

./

Vedr.: Aflysning af byggelinier på del af Strandvejen, lyst den
11. november 1931. 

Teknisk udvalg, der er vejbestyrelse for de i kommunen be-
liggende veje, vedtog :på sit møde den 16. november. 1976 at ophæve
de gældende byggeliniebestemmelser ved Strandvejen fra den gamle
sporvejssløjfe i Charlottenlund til samløbet med Kystvejen ved
Hvidøre.	 C/7)re (/

Under henvisning til denne vedtagelse anmoder man om, at
vedlagte byggeliniedeklaration„jlyst den 11 november 1931 under
tinglysningsnummer 8188, aflyses i sin he djsamt at ligeledes
vedlagte byggeliniedeklarationi lyst den 11. november 1931 under
tinglysningsnummer 8187(afl4e:,på samtlige matr. nr . under Ordrup
by, Skovshoved sogn, samt parceller udstykket herfra, men opret-
holdeS f.s.v. angår matr. nr . lb-, i d-, 1 e-, 1 f-, 1 h-, ;/t.,
1 k-, 1 1-, 1 r-, 1 t-, 1 y-, 1 cv-, 1 el-, 1 em-, 1 eg-, 1 er-,
1 gy-, 1 hf-, 1 hh-, 2 a-, 2 b-, 2 c-, 2 d-, 2 e-, 2 f-, 2 g-,
2 h-, 2 i-, 3 a- og 3 b- af Christiansholm&I. .17 Skovshoved sogn.

---
Efter endt ekspedition bedes dokumen rne returneret hertil.

H. Birch Mogensen

Bestil lings-
formler

XI	 Jensen Et Kjeldskov A/S, København



INDFØRT I DAGBOGEN

07.11.80 26113'

RETTEN I GENTOFTE
LYST

#megmht~e $4 1.41,791‘ ~~*

Axel Winther
retsassessor

.11

7
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*** *	 ***	 Side:	 4
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3N_515

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 200.000
Vedrørende matr.nr . 5 PX, Ordrup
Ejendomsejer: Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Lyst første gang den: 22.06.2009 under nr. 11916
Senest ændret den	 : 22.06.2009 under nr. 11916

Retten i Gentofte den 22.06.2009

Pernille Lund Steffen

•

•



Side 1

Afgift 1,5% = kr. 3.000

Ejerlav: Ordrup

Matr.nr.: 5 PX
Ejerlej lighedsnr.)

Gade og husnr.: Frølichsvej 49

Stempel kr. 4.400	 Akt:Skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder: Gentofte kommune

Tlf.nr.: 39 98 35 70

Navn: Kommuneservice - Boligøkonomi
Sag nr. 003444-2009 Deb nr. 066 846 02

Adr.: Rådhuset
2920 Charlottenlund

Debitors
navn og bopæl:

Skadesløsbrev
(Ejendomsskattelån)

Erik Carl Wilhelm V Grandjean
Frølichsvej 49
2920 Charlottenlund

Erkender herved at skylde

EMPART 544411 02 0000.0020	 23.06.2009 TÅ
4.40M0 K

Kreditor:	 GENTOFTE KOMMUNE

Til sikkerhed for skadesløs betaling af lån til betaling af ejendomsskatter til kommunen og
amtskommunen og/eller til betaling af vej- og kloakudgifter o. lign., som påhviler nedennævnte
ejendom, dog ikke ud over

Lånets
størrelse:	 Kr. 200.000,-	 skriver kr. Tohundredetusinde 00/100

Rentevilkår:	 Skadesløsbrevet forrentes ikke, men de til enhver tid ydede lån forrentes med en årlig rente, der
svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år.
Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for de skatter m.v., til hvis betaling
lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang. Se i øvrigt side 2.

Opsigelse og
betalingsvilkår:	 Se side 2.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr.nr. 5 PX - Ordrup

Oprykkende
panteret efter:	 Kreditor	 Oprindelig kr. Til % p.a. Uaflyst pr. Nedbragt til kr.

Skadesløsbrev	 100.000
Gentofte Kommune
Skadesløsbrev	 200.000
Gentofte Kommune
Pantebrev	 970.000
Danske Bank A/S	 var

NB. Bopælsforandring skal meddeles kreditor.



Side 2

Særlige
bestemmelser: 	 Lån kan ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets

pålydende.

Hvert år inden den 1. marts tilstiller kommunalbestyrelsen debitor meddelelse om kommunens
tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår betalte
ejendomsskatter m.v. og tilskrevne renter.

Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, såfremt ejendommen skifter ejer. Hvis
debitor optages på plejehjem eller tilsvarende offentlig institution og ejendommen overtages af
et husstandsmedlem, eller hvis ejendommen ved debitors død overtages — herunder til hensidden
i uskiftet - af debitors efterlevende ægtefælle og betingelserne herfor er opfyldt, kan
kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående i ejendommen, og at lån
fortsat kan ydes.

Kommunalbestyrelsen kan, såfremt der sker sådanne ændringer i debitors eller den i uskiftet bo
hensiddende ægtefælles forhold, at de fastsatte betingelser for ydelse af lån ikke længere kan ses
opfyldt, bestemme, at ydelse af yderligere lån skal ophøre, samt eventuelt tillige, at lånebeløbet
med påløbne renter helt eller delvis skal indbetales til kommunen inden for en nærmere fastsat
frist.

Skadesløsbrevet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid.

Nærværende skadesløsbrev kan ikke transporteres.

Respekterede	 Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til
servitutter m.v.	 ejendommens blad i tingbogen.
(henvisning til
tingbogen
tilstrækkelig)

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST
EJENDOM (side 3 / sidste side).

For så vidt skadesløsbrevet alene underskrives
af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift
eller at ejendommen ikke omfattes af lov om
Ægteskabets retsvirkninger § 18.

For s å vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne
ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen
medejer, underskrives som debitor og pantsætter.

Dato:

Underskrift:

Vitterligheds-
vidner:

.,(444.; A005'

/ar(444.	 0„-Q, rje	 au_e1)." 

/1/V 6.4"/
Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.

Navn /1/1 	 Navn s 
1N E/2 /Mg/	 "RA/C'e£1.

Stilling	 c2 

Bopæl

	

	 6cs 	 Bopæl f-p„,„;.,\„
N&figt,:.v/fA/6e--/-:

Postnr.	 e_)	 	 ) 	 Postnr.	 cs 

Personlig underskrift c-9,-7,A)- Ce--e-0--- 	 Personlig underskrift	 ,

Stilling pi 

e
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