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Afskrift. ( ,

Justitsministeriets genpartpapir Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m (vedr. f~st ejendom).

Fr'edningsnævnet for Randers amt • .l!'.s.41/47.

Mtr. "nr, ejerlav, sogn:
li Københllvn kvarter)

eller (i de sønderjydske lands

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

20i og 24~ Hvo~num '
by og- sogn.

Akt: Skab E nr. 420.
(udfyldes af dotllml'1konto,et)

Købers }
Kr~ditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor siden. fIneles)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
~redningsnævnet for Randers amtsrads-
kreds cjo dommeren i Ebeltoft.

L 3520 - 20/12 48.
Stempel: kr __ øre.

U d s k r i f t

__a f

forhancllingsprotolcollen for Handers amts lredningsnævn.

År 1947 den 13. september klo 11,30 blev fredningsnævnet for
Randers amtsrådskreds Sl:1tved Hvornum kirke og administreret af
formandE:n under nærværelse af provst .c;xner.

Der foretoges :
41/47 jfr. 27/46 ru'a 26. "Hvornum kirke".

lV1Ødtvar sognepræst G.A. Højlund.
Yderligere var mødt husmand Niels Hedegaard.
Sognepræsten vil fortsætte f'ox'handling med husmand Hedegaard.

HUs.
År 1948 den 6. juli blev fredningsnævnet :J.tved Hvornum

kirke, administreret af formanden, dommer J~. Rii , Grenaa, under
nærværelse al.'provst Exner, Hald.

Der foretages:
41/47 jfr. 27/46 nr. 26. "Hvornum kirke".

Yderligere var mødt. lan~mand Hedegaard.
Landmand Hedegaard erklærede sig med bindende virkning for

sig og efterfølgere villig til fredning af et stykke af matr'. nr.
20d og 24c Hvornum by og sogn. Arealet betegnes således: Et areal
25 m bredt, regnet mod syd fra kirkegårdsdiget syd for kirkena

Det nævnte areal fredes mod beplantning og bebyggelse
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet
ma opføres transformatorstationer, telefon- eller telegrafpwle,
derpå anbringes skur, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævno
Det tillades dog ejeren at beplante arealet med lavstammede

frugttræer.
Lundbruget består af matr. nr. 40,2011,24.Q.,9nog 47b Hvornum I

by og sogn.
Niels Frederik Hedegaard.

Jensea!' KJe!dskov, AIS, København



Mødet hævet.
R i i s. J.Exner.

Nærværende ~d7kr~ft, hvis rigtighed bekr~ftes, bedes
tinglyst på matr. nr'. 20Q. og 240 Hvornwn by og sogn.

Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i iEbeltof'tm.v., den 16.deoember 1948.

N. Topsøe-Jensen
i'm.

Hr. dommeren i Hobro kØbstad m.v.
Indført i dagbogen for retskreds nr.63, Hobro KØbstad m.v.,

den 20' deobr. 1948.
Lyst. Tingbog: Bd.3b bl.258,280, akt:Skab ~-420.
Landbruget består af 40,20d,240,9n,47b Hvornum by og sogn.
Forevist er kort, hvoraf genpart er henlagt på akten.
~. AnLon Nielsen.

-Uv. -:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

l·'l'eduiug.'lllæ\'net for
Randers Amt. • 7:SEP. 1955
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