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1-
Genpart.

Matr. nr.: l br-' mfl. Stoholmgårde

Feldingbjerg sogn.

Akt. skab: B nr. 459

Købers bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder: Lindgård Peder sen,
lrsagf., Viborg

Nr. Stempel 2 kr. øre
5196 17/10 1946.

D e k l a r a t i o n.----------------------
Underte gnede kommunesekretær Nie Is Åge Dam, Stoho 1m, som

ejer af matr.nr. l bI' 'stoholmgårde, Feldingbjerg, forpligter herved
mig og efterfølgende ejere til ikke at opfør e huse eller anden bebyg-
gelse på et 4 m bredt jordstykke beliggende langs kirkegårdens vestJ..ige
side i hele kirkegårdens bredde fra det sydvestlige hjørne til skellet
til skolens ejendom.

Påtaleberettiget i misligholdelsestilfælde er menighedsrådet
for Feldingbjerg sogn som repræsenterende Stoholm kirke, der er ejer
af matr.nr. l kp Stoholm.

'Stoholm, den 9.okt.1946.
N.A.Dam.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 78,Viborg købstad m.v.,
den 17.okt.1946.

Lyst tingbog Feldingbjerg bl.3.24.
Gebyr 9 kr. Anm.: Forud behæftet med forskellige servi~ter.

Otto Kiørboe.
Genpartens ri gtiihed be kræfte s.

crøild~n~.~"·"w ~~ '\'( ,den 16.jan.1956 •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegniJ:lger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(ud/yldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter) lh Stoholm"

eller (i de sønderjydske lands- g ,
dele) bd. og b\. i ~ing-Feldingbjer.g sogn
bogen,art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K "d·t . bopæl:re 10rs

Gadeog hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderensnavnog bopæl(kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg aJ1tt$rå~skreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lhi

'stoholmgår de
, Feldingbjerg

af S totPo 1m sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke ma', 'ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaR-eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses ilmd
af kifkegårdsdiget eg iØ'ifigt af er den del af lhg, der ligger vest for en
linie 5 m fra det vestlige skel af lhg parallel med dette

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Feldingbjerg SOin•
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Stoholm ,den 12. juli
N.Nygård.

195~

Til vitterlighed:

C. Boserup
S.Kristiansen •.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modta'ger foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

Viborg, den 18 .,junå.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

195~

C. Nondorf, sognevalgt
medlem.

Indført i dagbo~n for retskreds nr. 78, Viborg købstad
den 19.sep.1953.

Lyst ••• • •
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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,den l6.jan.195.6 •.
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