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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tJ1 udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab J 111'.574.
(udfyldes øf dommerkontoret)

Bf Nødager by
og sogn.

Mtr. flr.; ejerlavr 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

Bogn,

J
Købera }
Kreditors bopæl;

-.

). '- , Anmelderen, navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Gade og hus nr.~
(hvor sldlot Rod.s)

542 - 13/7 1950.
Stempel:\ - kr. -- øre.

\ "

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

Fredningstilbud

Undertegnede graver Otto Rasmussen, NØ dager,
af Nødager by.tilbyder herved som ejer af matr. nr. Bf og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr. Bf Nødager by og sogn.

J

Fredningen har følgende omfang: • (, •
( u

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt ell~r vedvarende,
I......., _ u _ I....... ....J _ Iv

ligesom der heller ikke på arealerne må anblinges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
- • ( •_l; ~ .• u

o. lign., derpå ej opsættes ,.skure, udsalgssteder, isbocjor, vog~e ,til b~b.oelse el~ef ,-op~eva\i~,g ~f red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrren~e gensta~de.

Jeg forbeholder mig "dog ret til at opføTe eet hus på''ej endommen, dog
efter at fredningsnævnet har 'været forespUrgt med chensyn til
placering og udseende.

.- \



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

I '- Jeg 'er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. Sf af Nødager by, og
Påtaleberettiget- { henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og me nig-

hedsrådet i NØdager
hver for sig.

NØ dager ,den 5/ 7 19 49.
Otto Rasmussen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Ebeltof-t, den l2.juli 1950.

Riis.

- ..... ) \,,\... ) ,
, l. ,)

CJ

Idet fredningsnævnet Ior Randers amt modtager og godkender foran~tående f~edningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. af by, ,
sogn, af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr.

i forbindelse med matr. nr.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 12/7 19 50
P.n.v.

E.o.
N. Topsøe-Jensen, fm.

Indført i dagbogen for Mols og en del af SØnder herreds samt
Æbeltoft købstads retskreds den 13.juli 1950.
Lyst. Tingbog NØdager I fol.Se Nødager. Akt:Skab J nr.574.Anm. 1) 975.53 kr., ptbr. til Husmandskreditforeningen.

2) 1900.00 II " "Sa.Il1Il'e •
Riis.

~k )\fSkrifte;;':- ~igtighed b;~;æf'tes.

''t:;...::,tor ~. 1955 .
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