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Deklaration om Fredning.
KtlJ.I'4K. /..56/ ~

/%-$0
oUndertegnede menighedsrad for stOre Brøndum cr}c1æxer her-

ved, at der ingensinde må opføres bysniIl8er Fa elenpr;j,;steu.olJcc(;t
!'ltilhørende ejendom metra "nr. l a, Ste B:;:;':ncl·_~:::l'·b:j' Cw ;3G(::;~, d:...~ ~'

alle steder om.giyer St. Brøndum kirkegård, n&.:rmerc e~d SO 1:8'\ •
ofra kirkegardsdiget.
'. oDeklarationen tinglyses som hæftelse p~ matr. nr.la,

o .St. BrØndum med patalcret for fredningsnævnet for Aulborg ~r.
og kirkeministeriet.

Store BrØndum, den 18 /8 50.
f 4, j/.

,..ft/-:,~ ~. /~.,.
Udskrift af meniBhedsrådeta forhundlin.:;c.II!·otc:b:o::'~

Fælles menighedsrådsmøde afholdtes 1 pra:stcgårdcn a.E-m1[; hi;'';.,.-
1950. Samtlige 00 medlemmer -på een nær- Val" mødt, l!w.n vecitoi:;
at give menighedsrådets tilladelse til, at præstesårdens jorder
fredes 1 en afstand af 60 meter fra k1rkegårdsdiget' 1 alle
retninger.

St. Brøndum, den 18/8 50
underskrevet af samtlige tilstedeværende medlemmer.

p.v.c.
St. BrØndum den /f/t -!J"~

......: ..::.. .. .....- -- ..:;.fl'o[fi~:J~~~v~re·ffl(jf..; -'
for Aalbo'rg' Amt::;;i.iaaskred~

Donuned{ontoret ' '
9575 Terndrup
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Deklaration om fredning.

Undert.egnede gårdejer Just Jensen Juul af Store Dl-'øndUL~, dor er ejel'"'

af landbrugsejendommen matr. nr. 20 a, l g, l l og 22 Store lJl'ønouw. by

og sogn og matr. nr. 2 e Eistrup by, Store Brøndumsogn, erklwrer herved

for mig og efterfølgende ejere af nævnte matr.nr. 20 a, der med sit
sydøstlige hjørne berører Store Brøndum kirkegaards nordvestlige hjørne,
at der af hensyn til den frie udsigt til kirken fra vejen vest for
parcellen, at der ingensinde maa opføres bygninger paa parcellen n~~me-
re end 60 m fra kirkegaardens nordvestlige hjørne.

Denne deklaration bliver at tinglyse som servitut paa min fornævn-
te ejendom. jaataleretten tilkommer Store Brøndum menighedaraad og fred-
ningsnævnet for Aalborg amt hver for sig.

Store Brøndum, den .f~ - 3 - j'tJ.
.,-. ~........ .~
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t IVcjltj31

U lui ~.~
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o Jij~n ;~ ~
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øre! lr.~tlr.J't:,l ~~C,~{00gen for HELt; !f{l...
DIND~:TEDHERREDE~Srotsl{.rJ~ls

.• don 18 OKT. 1950~
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Rigtig Kopi af Matriku/skortet

Dlraktomlet for Matrikulsvæsanet I ø:1l~""'<4194-9.
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for Aalborg j .mtsraadsltfcdB
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Afgørelser - Reg. nr.: 01357.02

Dispensationer i perioden: 19-06-1989

•



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts

.lYdlige fredningskreds
• Tinghuset, Gammeltorv 6

9000 Aalborg, Tlf.0812 7111

REG. NR. O /3 S-? O:lo

Aalborg, den 19 .juni 1989.
J.nr. 16/89

Skørping kommune
Udvalget for teknik og miljø
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

ModtagetI
Skov-og Naturstyrelsen

2 1 JUNI 1989

• Vedr. opførelse af ny kapel- og redskabsbygning ved St. Brøndum
Kirke -Deres j. nr.01.03.04601/05.02601.

Under henvisning til Deres skrivelse af 2. maj 1989 og
besigtigelse den 6. juni 1989, hvoraf udskrift vedlægges,
godkender Fredningsnævnet, at der opføres ny kapel- og redskabs-
bygning i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og
beskrivelse.

, Nævnsafgørelsen ved hvilken der i medfør af naturfredningslovens
§ 34 stk. ler meddelt dispensation fra den tinglyste
fredningsdeklaration, kan i medfør af naturfredningslovens § 34
stk. 2, jfr. § 58 stk. 3 - 7 indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af den der har ansøgt om nævnets
godkendelse, ejendommens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands amtskommune, Skørping kommunalbestyrelse og Danmarks
Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede. En dispensation må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må dispensationen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

sign. Sortsøe Jensen
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN /ZI!,//y - CJoO I'

Akt. nr . ..t2
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