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1.

Overenskomsten omfatter de prlvabe grundeJere, herunder

grundejerforenlng€r, der har arealer direkte grænsende tt1 Sjæl-sØ,

og §om desuden er medlemmer af Sammenslutnlngen af SØgrundejere

ved Sjæ}s/.

2.

Sammenslutningen af Slgrundejere ved Sjæ1sØ anerkendes af

Fbllesudvalget for Vandlndvinding ved Sjælsg som enestg gyldige

forhandler og repræsentant i enhver henseende for de af ordnlngen

omfattende slgrundejere såvel lndivlduelb som kollektlvt over for
fællesudva1get i ethvent spørgsmå}, der har relatlon til ordningen.

3.

Sammenslutnlngen skal med hjemmel i sine vedtægter, der

skal vffie godkendt af fællesudvalget, have påbaleret over for sine

medlemmer med hensyn b1l de bestemmelser og vilkår, der fastsættes

for ordnlngens opretholdelse og skal herunder 11geledes kunne eks*

kludere medlemmer for kortere eller længere tid eller for bestan-

dlg med omgående fortabelse af alle retblgheder iffiLge ordningen,

såfremt det skpnnes nfid.vendlgt af hensyn til ordnlngens overhold-

else

Sammenslutnlngens medlemmer skal forsynes med et af fæIles-

udvalget godkendt medlemskort, der på forlangende skal forevlses

ved ophold og færdsel på fællesudvalgets område.



4.

Fællesudva1get glver sammenslutningens medlemmer ret ti1
fllgende;

8,. Bådehold 1 form af ån robåd el1er sejlbåd (eventuelt
motorbåd - lkke speed-båd - efter særl1g aftale) for
hver lodseJer og til sejlads med dlsse på hele Sjæ}sØ,
dlrekte ud fra de enkelte medlemmers grunde, Det t11-
lades dog grundejerforeninger at holde 1ndtil 1o ro-
både og/eller sejlbåde i slen for hver grundejerfore-
nlng,
Disse grundejerforeningsordnlnger adminlstreres ln-
ternt af den enkelte grundejerforening på den for den
pågæ]dende grundeJerforening mest henslgtsnæssige må-
de. UdleJning af både er ikke tilladt, Såfremt grund-
ejerforenlngerne væ1ger at holde både til fælles af-

. benyttelse for sine medlemmer, betragtes debbe ikke
som udlejnlng.

b. Lystflskerl med sngre overalt 1 Sjæls1, seJlads og
flskeri på søen med den begrænsning, aE færdse1 på
søen på bider, hvor militæreLs skydebaner ved SjæIsø
benybtes, lkke kan foregå på den del i sØen, der 1ig-
ger lnden for milltærets skydebaner.

G. For hver enkelt lodsejer for egen regnlng og risiko
ud fra sln slgrund at etablere og vedllgeholde ån bå-
debro, der er tilstrækkelig lang t11, at sejlads kan
foregå hele året fra denne.

Etablering for egen regning og rislko af en stensæt-
ning langs den hidtidlge normale grænse mellem søen
og land, med jordopfyldning bagved, der forhindrer
vandet i ab gå længere op på land ved hljeste vand-
stand (i<ote 18,5o) end hertil. Etabterlng af denne
stensæbning skal være tilendebragb senesb den 1.9.L968.
Stensætningen kan udflres som et stendige uden stØb-
ning men med en lerpude bagved skrånende lnd mod land.

Fr1 adgang og brugsret for hver enkelt ejer af de
ejendomme, der direkbe er berfirt ved eksproprlation
af en bræmme land langs søen, t1l det fra vedkommende
ejers egen ejendom eksproprlerede areal.

Hegnlng 1 skellene t1I nabogrundene ned ti1 stensæt=
ningen.
$bllesudvalgeb forbeholder s19., aE ejerne lader op-
sætte låger 1 skellene rrær stensætnlngen, såfremt det
skulle vlse sig nldvendlgt, dt fællesudva1geb har
passage mellem grundene langs vandkanben.
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5.

F,bllesudvalget kræver kun eksproprlatlon af arealerne 1nd-

til den ovenfor under pkb. 4 d nævnte stensæbning plus op til
malrsimalt I m fra stensætningen og ind I land.

De ændrede ekspropriabionsgrænser kan kun godkendes, såfremb

opsætnlng af stensætning sker sammenhængende for et stØrre antal

ejendomme, og landvæsenskommissionens kendelse af 28. Juli 1966

om ekspropriablon forbllver gældende for de ejendomme, hvor sten-

sætnlng ikke udflres.

5.

Fbllesudvalget undlader hegning, beplantning eIIer anden

form for afgrænsning i skellet mellem fællesudvalgets arealer og

sammenslubningens medlemmers arealer, og fæl1esudvalget viI for-
uden selv at benybte arealet ingensinde lade andre end sammen-

slutningens medlemmer få adgang el1er brugsret tll den af fælles-

udvalget erhvervede bræmme langs medlemmernes grunde.

7"

Sammenslubningens medlemmer har pligt til at give adgang

tl1 deres grunde for fællesudvalgebs kontrollanber tll uanmeldbe

lnspektioner af fællesudvalgets arealer langs søen. Kontrollan-

terne skal ved dlsse beslg kunne legitimere sig over for grund-

ejerne.

B.

Sammenslutnlngens medlemmer forpllgter sig tll
nøje de hygiejniske ordensregler 1Tr.v., som fastsættes

udvalget.
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9.

Sammenslutningen forpllgter slg bil stedse fuldt ud at

medvlrke til, at ordnlngen kan gennemflres efber hensigten og

aftalerne på en fornuftig og god måde ud fra lnsket om at bevare

et godt naboskabr oB tllslger sin fulde og hele stfrt,te til at
gennemf/re de nldvendlge foranstaltnlnger, der måtte være påkræ-

vede overfor de medlemmerr der eventueltlkke overholder ordnin-

1o.

Nærværende overenskomsL kan opsiges af fællesudvalget med.

Øjeblikkelig virknlng, såfremt den mlsllgholdes at sammenslutnin-

gen §om sådan eller af dens enkelte medlemmer, og fællesudvalget

forgæves har forlangt påklagede forhold bragt til ophfir.

Sammenslutningen må affinde slg med sådanne ændringer 1

overenskomsten, som vil være en fØlge af eventuelle senere krav

fra andre myndigheders sl-de end fællesudva1gets, f.eks. fra sund-

v/ hedsstyrelsen.

11.

Det er en forudsæbnlng for nærværende overenskomst, db

landvæsenskommissionens kendelse af 28. juli 1965 angående vand-

indvlnding ved SjæIsg ikke appelleres.

L2.

Nærværende overenskomsb v1l af fæIlesudvalget og for dettes

regning være at tinglyse på de ejendomme, den vedrører,
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