Vedsted Kirke & sogn
Menighedsrådet

.

.

Vedsted Juli 2018.

Forpagtning af præstegårdsjord 2018 – 2024.
Forpagtningsbudene skal indgives på Tilbudsskema.
Tilbud på Forpagtning af præstegårdsjord 2018 - 2024
Forpagtningsbudene indsendes i medfølgende svarkuvert (husk porto) – til:
Vedsted Menighedsråd, Fælleshuset, Skovbyvej 2, Vedsted – 6500 Vojens.
Så de er
ihænde senest mandag den 30. juli 2018 kl. 18,00
Forpagtningsbudene åbnes:
onsdag den 1. august kl. 16,00 i ”Fælleshuset” Skovbyvej 2 Vedsted, 6500 Vojens.
Åbningen af forpagtningsbudene er offentligt, og kan overværes af alle der har indgivet forpagtningstilbud, m.fl.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til frit at kunne vælge i de indkomne forpagtningsbud.
Nærmere oplysninger ved – Ole B. Olesen Tlf. 2860 9020 eller Bent K. Andersen Tlf.
5151 9985 og på mail: 8980@sogn.dk.

Menighedsrådet
Vedsted juli 2018.

Vedsted Kirke & sogn – Menighedsrådet

Forpagtningsbetingelser 2018 – 2024.
Forpagtningens varighed er 6 år fra 1. november 2018 til 31. oktober 2024.
Tilbudene skal afgives på hver enkelt parcel nr.
Tilbudene på forpagtningsafgiften skal forelægge i fast årlig kontantpris.
Forpagtningsafgiften tillægges moms
Forpagtningsafgiften betales forud hel årligt, inden udgangen senest 15. oktober, hvert
år til Vedsted kirkekasses bankkonto.
Følgende parceller er til forpagtning:

Parcel nr. 1: 15,011 hektar – Matrikel nr. 244, Vedbøl Vedsted
Parcellen er opdelt i flere felter af diger og markhegn – der ikke må fjernes.

Parcel nr. 2: 2,195 hektar – Matrikel nr. 34, Vedbøl Vedsted

Parcel nr. 3: 1,587 hektar – Matrikel nr. 245, Vedbøl Vedsted

Parcel nr. 4: 2,530 hektar – Matrikel nr. 244, Vedbøl Vedsted – samt Grønsø”

Parcel nr. 5: 5,760 hektar – Matrikel nr. 244, Vedbøl Vedsted

Parcel nr. 6: 1,010 hektar – Matrikel nr. 246, Vedbøl Vedsted
Parcellerne er beliggende ved/omkring Vedsted Præstegård, Vedsted kirke og Vedsted
sø – se medfølgende kort.
Markhegn, diger og Gravhøje, må ikke nedlægges – ifølge afgørelse fra fredningsnævnet.
Parcellerne nr. 1. på (0,934 ha), skal afgræsses, men må omlægges.
På parcel nr. 1. en 2 m. dyrkningsfri afstandskrav til gravhøj.
På parcel nr. 2. er der 10. m. gødningsbræmme, 50 m. bræmme for husdyrgødning,
mod Vedsted sø, samt Løvfrøservitutter.
På parcel nr. 3. er der 50 m. bræmme for husdyrgødning, mod Vedsted sø.
Parcel nr. 3. Skal nedmuldes efter høst
Fremleje af forpagtning, er kun tilladt med menighedsrådets skriftlige accept.
Der må ikke etableres dyrkningsaftaler, der går ud over forpagtningsperioden.
Nærmere oplysninger ved – Ole B. Olesen Tlf. 2860 9020 eller Bent K. Andersen Tlf.
5151 9985 og på mail: 8980@sogn.dk.
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