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Afskrift.

BestIllIngs-
formular

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

Akt: Skab E 11'. 656.
(udfyld••• 'IIom_rionl.,n)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de sønderjvdske lands·
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

6e .A:lbøge
by og sogn.

'Købere }
Kreditors bopæl.

--

Gade og hus nr.;
'bvor aAdut Andel)

Anmelderen. navn og bopæl (kontor);

}Tedningsnævnet for Rande~s amts-
rådskreds.

934 ~ 14/7 1950. Stempel: kr.-- øre., '
Udskrift

af forhandlingspmrotokollen for Randers amts fredningsnævn.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Jens Jensen, Albøge,
6etilbyder herved som ejer af matr. nr. by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet bes~rives således:

l) Jorden syd for kirkegården mellem kirkegårdsdiget og vejen
til Lyngby i diget s bredde,

2) et stykke j~rd i kirkegårdsd~gets bredde mod øst og øst f~ til
en linie parallel med diget 50 meter fra dette.

\'

Fredriingen har følgende omfang:
,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt, eller vE1<;!varende,

ligesom der. heller ikke på arealerne må anbringes tra~sformat~rstatio'n~r, telelon: og telegråfmaster~ - - . '- ..

o. lign., derpå ej .op~ætles skure, udsalgssteder, isboder, vogn~ til beboelse eller opbevaring af red-

skabor el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at beplante det under 2 angivne areal
med træer i forbindelse med en eventuel flytning af min gård eller
beboelseshuset.

Jensen & KJeldskov, AIS, Københam.



e'

.'

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

• '- Jeg er indforstået med, at ovenstående frlldningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 6~ af Albøge by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Albøge
menighedståd hver for sig.

A1bøge 281 3, den 19 49 •.
Jens Jensen.

Genpartens r~gtighed bekræftes.
Ebeltoft, den 12.juli 1950.

Riis IE.Hansen •
• \' ,-- - I 2

..
l \ .

- Idet frt!dningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilb4d ..

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6e 'af Albøge --_o' by.

fdk2 314 alb., hvilKet mate. dr.tdr. O skp. 3
forbindelse med mat;. nr.' 7~

12; 7 19 50F'redningsnævnet for Randers amt, den

N. Topsøe-Jensen
fin.

\IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa kØbstad m.v. den
14 'juli 1950.
Lyst. Tingbog, akt:Skab E nr.656.
Anm: Bjendommen er behæftet med pantegæld og servitutter.

Riis.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræfteso

~ingsJævl1et tor' -j:SEP. \955
luden ""t..K ej _
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Hestllllnca·
formular

D

Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir, Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m, (vedr. fast ejendom).
'-'bredningsnævnet for Randers amt. FøSø12/l948-24.

Akt: Skab M nr. 88.
(ødfY"U$ lAf dommukonforøt)

Mtr. nr·, ejer/av; '~odn: 6g Alb'øgeby' . c'l'"

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands og sogn.

'dele) bd. og bl. i' ting- I ' " '.

bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

Købers }
Kreditors , bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor lidaat °fJndc~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds. I. "2088 - 21/10 1952.

Stempel! kr, -- øre.

U d s k r i f t
a·f, ,

forhandlingsprotokollen Por Ranoers amtsrådskredsd' .
. .

F r e d n i n g s ti l ti u d.
Undertegnede sogneråd for AlbØge kommune'tilbyder herved

som ejer af matr.nr. 6g af Albøge by og sogn at lade frede neden-
nævnte areal af ovennævnte matr.nr.

Arealet beskrives således:
l) ~t stykke af 6g, afgrænset på den måde: fra det nord-

vestre hjØrne af kirkegårdsdiget langs det nordlige dige 40 m hen,
til et punkt beliggende 33 m fra digets nordvestre hjørne,
langs vejen.
2) Hele 6g i en bredde af 33 m, regnet

kirkegårdsdige med undtagelse af det under 1)
~redningen har følgenne omfang:
Arealerne må ikke beplantes eller bebygges, midlertidig

eller stedsevarende, ligesom der ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- eller telegrafpæle oølign., derpå
ej opsættes skure, uusalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsødelæggende gen-
standeø

For så vidt angår det ovenfor Ulrler 2) angivne areal forbe-
holder man sig ret til at beplante dette med birk og eg.

]'orså vidt angår det ovenfor under l) angivne areal forbe-
holder man sig ret til at plante et læbælte langs kirkegårdsdiget,
dog ikke højere end 2~mø

For fredningen kræver man ingen erstatning.
Man er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud ting-

lyses på kommunens ejendom matr.nr.6g af Albøge by og sogn, dog
uden udgift for kommunen.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående
.for Randers amtsrådskreds og Albøge menighedsråd,

Albøge, den.29 marts 1949.
For Albøge Sogneråd.

herfra
regnet

fra det nordlige
angivne arealø

er fredningsnævne \
Ihver for sig.

,leOlen .t KJe!dato., A1S,.Købenbavn. Sv. Svendsen,
t'mrL



Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender
foransttlenlle fredningstilbud, bestemmes det" at tilbudet skal. -... -
lyses som servitut på matr.nr.6g af Albøge by, Albøge sogn.

Fredningsnævnet for Ra~ers amt, de~ 24/9 1952.
l'og, : :

Amtsrådet meddelor herved srontykke til den af Albøge sogne-
råd foret&gne disposition.

Randers amtsråd, den 18.oktober 19?2.
P.Holck.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57 Grenaa købstad m.vo

den 21'oktb.19J2.
Lyst. fingbog,akt:Skab M nro88o

Anmærkni!lBl.
I/s-kontrakt som hæftelse m.h.t. at tåle anlæg af vandledninger
m.m. og m.h.t, pålignede årlige bidrag. 0

Vestergaard.
-:- -:- -:-

I, " ....
"I ..

Afskriitens rigtighed bekræftes.

~
Frednfngllaævnet tor

Randers Amt. ~ 1:SEP. \955 '
~._.
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