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D e k l a r a t i o n.

•

Undertegnede gaardejer otto Nørgaard, Blenstrup, der er ejer'
mark

af den til Blenstrup kirkegaards østlige dige stødendeVmatr. nr. ,
l b Blenstrup by og sogn, forpligter herved mig og efterfølgende.
ejere af nævnte matr. nr. l b til ikke at arl:>ringenogen bygning~
skur, hønsegaard eller lignende nærmere kirkegaardens ~~tlige dige
end lo m., og at respektere kirken, ret til den færdsel langs diget
som er nødvendig til digets reparation og fornødent tilsyn me:1 kir-
ken, kirkegaarden og diget.

Det er en selvfølge, at reparationer foretages paa en saadan
aarstid, at skade ikke kan ske paa afgrøden •

Denne deklaration maa tinglyses som servitutstiftende paa den
mig tilhø rende 1andbrugsejendo m, matr. nr. l b, 5 b, 7 c, 7 b, l2 a,
14 b, og 22 Blenstrup by og sogn.

Paataleretten tilkommer Blenstrup menighedsraad og frednings-
nævnet for Aalborg amt hver for sig.

Blenstrup, den IB.November 1950
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D e k l a r a t i o n • REG. NR. /1/~6'~
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Undertegnede gaardejerske Johanne K. K. A. Nielsen, Blenstrup,
der er ejer af marken matr. nr. 2 a Ble~trup by og sogn, som græn-

.
ser til Blenstrup kirkegaar~s vestlige og nordlige dige, forpligter
herved mig og efterfølg~nde ejere af nævnte matr. nr. 2 a til ikke
at anbringe nogen bygning, noget skur, hønsegaard eller l~gne~de
nærmere kirkegaardens vestlige og nordlige dige end 10 m, og at
respektere kirkens ret til den færdsel langs diget som er nødvendig
til digets reparation og fornødent tilsyn med kirken, kirkegaarden
og diget.

Det er en selvfølge, at reparat ioner foretages' paa en saadan
aarstid, at'skade ikke kan ske paa afgrøden.

Denne deklaration maa tinglyses sam servitutstiftende pas den
mig tilhørende landbrugsejendom, matr. nr. 2 a, 13 c, 14 'c Blenstrup
6 g Dollerup.

Paataleretten tilkommer Blenstrup menighedsraad og frednings-
nævnet for Aalb org amt hver for si. g.

Blenstrup, den lS.November 1950
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Undertegnede murermester Chr. Kjær Christ~nsen, Blenstrup, der
er ejer af matr. nr. 11 k og 11 i Blenstrup' by og sogn, vedstår herved
at have truffet aftale med Blenstrup menigh~dsråd og frednin~snævnet
for Aalborg amt om:
at der indrømmes kirken ret til den færdsel på disse matr.nr. langs

Blenstrup kirkegaards vestlige dige, som er nødvendig til reparation
af diget og fornødent tilsyn med kirken, kirkegaarden og diget, og

" l'

at jeg vil forpligte mig til ikke at opføre nogen bygning, skur, høne e-
~ard eller lig.netl.d'e'nævnte v'estnge kirkegaardsdige nærmere' end ~o metel

alt dog Eå betin~else af, at der ikke fra kirkens side rejses krav om
ejendomsret til et fortov lanes diget eller videregående fortovsret
end foran nævnt.

l så fald må de nævnte for.pligtelser tinglyses som servitut -
stiftende på matr. nr. 11 ~ og 11 l Blenstrup, således at påtaleretten
tilkommer Bl':lnstrupmenighedsråd og fredningsnævnet fom Aalborg amt hver

for sig.
li·enighedsrfLdettiltræder ::enne overenskomst t id et ri:t.detunder

forbehold Ld' kirkeministeriets tiltræden indgår på den stillede betingelf

Blenstrup, den 20.November 1950
for Blenstrup menlghedsraad

•. ;.;i/,-", .-" _
~._..' (:7;.0"-1'· ,~-;,••~,.; , .'~ r.: <. \~'fmd. '

....'...~

"\ lt.J<; L'(ST 2.0/?J l O) 5 l
~,':nil ,i:J~).:mul\m~t

{<)!' flall.K'lg i\nll""dc1dskrtld/il
[j,),.llcl.'rl;omo,rel
""7 - I"7);j .t:, ....,..~~;)



"

~
,

~
'~...
""Ol

~ ......~ ,.·z -
Ol , .

~
LU
~,

Rigtig Kopi af Matrlkulskortet.

atet for Matrikulsvæsenet i

{)oo mhold I: 4000.
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Statens Tegnepapir l-H
J. Chr. Petersens . Bia:1~·~t K•
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