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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.17/48.

Akt: Skab F nr. 164.
(ødhlJj~s øf domnle1konlorøl)

Mtr. nr-, ejerlav, sogn: 9!!,Kousted by
(i København kvarter)

elJer(ide sønderjydske lands· og sogn.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Handers amts-
rådskreds.

5353 - 15/1 19?1.
Stempel: -- kr. -- øre.

Udskrift
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År 1947 den 18/10 blev fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds sat hos proprietær N. Blichert, "Koustedgård", administreret
af formanden, dommer B. Riis, Grenaa.

Der foretoges:
F.s.17/48 jfr.27/46 nr.20. "Kousted kirke".

MØdt var yderligere' proprietær N. Blichert, "Koustedgård".
Proprietær N. Blichert erklærer med bindende virkning for

sig og efterfølgende ejere af matr. nr. 9~ Kousted by og sogn,
at et areal af bredde 20 m regnet fra kirkegårdsdiget ingensinde
må bebygges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på
arealet må opføres transformatorstationer, telefon- eller telegraf-
pæle, derpå anbringes skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Hiis. N.M.Blichert. Peder Kyst. J. Exner.

Nærværende udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes ting-
lyst på matr. nr. 9!!,Kousted by og sogn.

Dommeren i Ebeltoft m.v., den 12. januar 1951.
Riis.

Til dommeren i Rougsø m.v., Randers.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en

del af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 15' januar 1951.
Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab F nr.164.
Anm: Forud hæfter servitutter og pantegæld.

9a er landbrug i forening med 19,8a m.fl.
J. Hansen.

-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
c,k (y~ J;l'edlllugsnæ\'lIet for

RanderB Amt. -7: SEP. 1955
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