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Afskrift.

Justit1;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt, F.s.5/49-25 •
I " l I ..i !I I l dl!; ~ l 'l

Akt: Skab .,L nr. 578.
J .. J ( • (ød.t.v'~'1 øl domm,rkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: la l~yg;ind pY,
ti København kvarter) og s~gn'l

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

80gn.

Købere' } .. , ,L.
. bopæl: ------

Kredltors I J , "I; ,',1'.,'1',: : ..

Gade og hU8nr.:
.(bvor ddant fi.ndes) . I.,) •

'- _. A~melder8n8 navn' og' bopæl (kontor):

.lj'redningsnævnet for, Rander.s···amtsråds-
kreds.

,I ••5189 - 5/1 1951.
Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. la af Mygind by, og sogn, at

lade nedennæv~te areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:
Den"del af matr ..nr. la,. der ligger inden:fon en ,af s,tan d. , af, u.,Om

fra kirkegårdsdigerna ." "<' :1 I. :. J ,IJ.. , I J I. ., 'd

1. .• ',. • .1 _,' 1J.. •

I. l••

Jd ( , ol •• lt II' ,I ~.! .'

J

Fredningen har følgende omfli'ng: - • l ,"--

... .' •• ~ -L. • ~'.. f ..... l f ~ . ~)~ l ' _... _..
Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende

• J: ~. "
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer. telefon- og t~l~grafmaster-

.. • \, • U l •• \.,.I • L,. • _ • u

o. lign., derpå ej opsættes skure. udsalg~ste~er, isboder, vogne til!?eb,j>e.l~e_eller .op~,!lIri~g af, red-
'\'

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. •

i'egxf.o:melø1Iit:et~Xi'lWCOl1lC -. ~

Sålænge det pågældende-areal - det' væ~e sigllandbrugsjord,
have, gårdsplads o.lign. - administreres af de kirkelig~ myndighed
træffer kirkeministeriet efter cJJMr~ næ-a fredningsnævne't afgø:..; ,
relsen om nyplacering af bygninger m.vu. hvorimod afgørelsen
angående byggeplanen og byggemåde afgØres af kirkeministeriet.

Jensen &: Kleld!lkov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud' -tinglyses -på",min iejendom I ma:t~;'
._ lJ t·},· ...·,~ ~ 1I1· ...·HI._:h ..h }

nr. la af Mygind by, og sogn, dog uden udgift for. mig.,,, "' i' , "
. ~ _ l .1 .. J. ••

• 'I III l ,1,1 J III LJ ~'.~ t I
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Rand~r~ ~~t og hl> 1.!lL.JU

menighedsråtlet hver for sig.

\ ,I lo .. I ,.~~jø~r~~ ,, ' ?ep 15 /12

. '

1950

Jens. Jensen. _Jens Amorsen.
KroB.Graversen. Malthe Jensen. 'Marie Nielsen.

,l.

:1 IllU'
u

11.:" 1.' 1.1" "

I,

.1· ,: .. l.c J~'rln ..... ·J k.J, ....'P.
Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og god~ender hraqs~enø~ fre_dn!!1g~til!>u~,~

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ].a, ",,' af ~y&:i,nfJ. _.. ..by.

og sogn.~k»~xxxxx~xxxxx~xxxxx~~xxxXX~~~~H~
»xkOO»mrekocxmmxmæ~~xxxxXXXXXXKroXU~~~~~xIDmx~oc~~~~

p6XV'elUigt:8~ )lkl\WlklUX~~aq-.t>::bl!deI(Jl~lCg(~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 29/12 1950

Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 ~~f~~~',~7t;~~.?~,II~'~'fel af
SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den

'L.~~ll IL,' I L" 1.1 1·1 ~ l:"":' j 1.1 : ,~",r I. I J'l: I.J1'-
5' jan.1951.
Lykt.iI'T':l'ngbog,li:, :foll:,.", ;'Akt:S:kab'·IIL"tir'~578~'I"". L'I JA,!, ""I..! IJO ',.'e~'l{

EjerilloiitmetJ."er'elerv1tu:t-l"og"'Pantbehæftet~; l ",.,' <',II; ,'l" \' ,,'p',b "I'lll "
Ol,

J .Hansen.j ,,,', I ,( i-I'_'1.1' I, ,"iiI I.J "rl/'J~

-:- -:-

I t J,

'.l ~J

'.. ~.'" ,

I•• j __J ... .fL ...

• ~ _ ...J ~ ... :. _ : , _ l
.1 J J.~':.. ... (j'_

"'lll.- .. I
1111 'I.,

. " (~. 1
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REGoNR'/~~0Æ --6'0Afskrift.

Justit!iministeriets genpar:tpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/49-25.
,lj j.·l l ., .l:: l -[J .: l. '-:}' IIJL ,i 0, 1

• l ~t t, L,;, Akt: Skab. L nr. 579.
J.... l (udfylde, øl domdaørkontoret)

lp ~ygind by
og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, ,~ogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

-.J Køben' }. bopæl:
Kredltors ,r,,, I l J I •• ~\.o, I J.

J/ '

.... , - .J"";: ...; ',1<.., ••

Gade og hus nr.:
(hvor Ildant findes)

'Anmelderens navn og bopæl·(kontor):
·Ftedningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

5190 - 5 I j an.l 951.
Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Mygind-Krogsbæk-Skørri ng sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l b af Mygind by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

.Iie~ '';'estl'ige 'del a'f forånm1Vnte:-'~ait':;:hr.t ~"'~~(b:~~~l'Åelaf
10'meter fra vejen efteT Lime mod vejen'ef:teriSje·1·br6'.'·' L ..•. 1..'"

• .:. II,.l ., -tI, + •• 1 ~,,; • r' . ". l.J

li ~i •. ,

I: I ...••. : ;.).,: ..:..1 _.

.. u.
Fredningen har følgende omfang:

,,),,... 1 L..., ' .•

I .J. ~1. ..[,..OL':::; .... _,
Arealerne må ikke bebygges "eller beplantes med høje træer, midlerti~igt ell~r ve~varende,

• __ -... .... -1. _ , _

ligesom der hellt!r ikke på arealern~ må !lnbringe~ trans~o!ma~orstati'?lley. telefon:. og ,telegra!~a~ter

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne .til beboelse .lllle(; opbev\lring at red •...,
skaber eJ. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret' til -: .... "

" t _...~,J J" I', "
"'

"\ ~.;~·:mll;'~Rln1id1'i

./, l:l'l'~ui'

Jensen &: KJel:løll:ov, AIS) KøbenblvB.
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..... 11 .11'" t l tJ jJ i.1 " j • ~. .,l. l ~ ...''''' ..~ ~ ,1.

• ~) 1 j ...4< .-::' I,\ I ,

: ~ j _.

For fredn'ingen kræ;e; j~g ingen erstatning.

".Jeg er 'indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses "på .min ,Vtij'e'nilom'tT!~tr.,
"1'0l'; j h\i~,tll,.l'j • L

nr. lb af IVlygind by, og sogn, dbg uden udgift for. mig. . '1.",;'
I " "

. . I I ' ~.I'J ~ l U tt \J •U.l ._

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ran4l!r. ~mt qg f.G ;)',1;""

hver for sig.
Mygind-Krogsbæk-Skjørring
sogne:r~cl ,pr,., .\'4ørke. ,,!.', d'1n 29 / 8

P,s.v.
H. Rasmussen.

19 50 ,

• .L

I , .;/

Ide~ fredningsnævnet for Randers amt modtager. og godkender foran~tående fredningstilbud,
• u

bestemmes det, at ,tilbudet skal ly~e.:' som, servitut på matr. nr. 1:2, " ,af ~~gi~d u __ I by".

og sogn,~JMitXQfinC x:xxx:xmKxxxxx~xxxxxm)Cxxxxxat:or;fC~gxmll,(i;~.

icf~~xm~ ~kKJl!ll:XXXx:xxxXXXÅ~~KWx~xl14lt~~~g:xEll{OOk~JåxdtØOJltlc

~~~.xa.1bX'~K~~~nXOOKllllX1K!II!:l:i~~ntKJK

Fredningsnævn~t for Randtlrs amt. den 29/12
RUs.

19 50.

Indfør't i dagbogen for retskreds nr. 59 RougsØ herred og en
III jl 'Jl: l ll.! .. ,jIllIIi '1 I

del af SØnderhald herred med Nørha1d, Støvring og Galten herreder
den:15I'jan"l951~' 1,1 l ,I ' ,L ,-" I I 1 .~ll 'lO' Jill 1,,"1/

L;f'st'l'''Tingbog'I.: 'Fol":' lo:, '!Akt'~Ska.bLlnr• 5790",1,.01. Ir] ') ,11IAI"I IJ" ,,1';<':ld

EjdJ ell', servi tutbehæftJett... " ,'), , .j I' ," • ))" 'I' .' "'I' d,

J.Hanset:l.,
11~fl ',)

~,
"'jti l, l j,j, .,I l ,l, -. ,'I I L, I," ,,'

-:- -:- -:-
l t.1 • (J! I l i: ,f g, I

Afskriftens rigtighed bekræftes.

lredDing~lIl1n'lIl't r'lI'
lanllel'il An1i. ~ 1 : SEP. \955

K
J,
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Afskrift.
Justit!;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/49-25.
l I" I:. '...l I. l i. =,' i'll) II If,l

, i
Akt: Skab F af. 386.

, j • ,I", l .1' J .. J l (kc(fjltu. GI ~mme'kontoret)
Mtr. nr., ejerlav, 8~gn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
del.) bd. og bl. i ting-

- bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

9a Mygind. by I

,og ~ogn.
'Køberå' } b' .. '1 ----'~. opæ:
KredItor.. "",~, I,

" J( 1 .. 11
i .~

Gade og hus nr.:
lhvor sldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
:f.redningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

5767 - 12/2 1951.

Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

~
Undertegnede gårdejer Mads Møller, Mygind,

by, Mygindtilbyder herved som ejer af matr. nr. 9a af Mygind sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

En 'bræmme'på 10 meter regnet fra mØlleve j en ·imbd· -vest1t'og )])5 m fra
Limevejen imod syd, således ,som ,det nærmere.l:Lndt.egnesJpå, Idet, l!:ortø

dE?~veq.h.a!ft~s, dette ,t';redningstilbud., ,.. ,:1.,.. : lL "

l l,
, ,

j ~ .1JL,,_ J ~ ~ '... .' I _ •

J I ~.' r i 11 j r! i~,iI: ..I, J.

, l J 11..1

Fredningen har følgende o~Jang:

Areallilrne, må ikke 'bebygges "eIler beplantes, med ll!1Jje,.træer,.;midJe!tjdig~ eIl.!lr:~e,!lva~e.nd~,

ligesom der heIler ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer[ teJefQn.,.og telllgrafmllster

o. lign., derpå ej opsættes skure, bdsalgsste'der, isboder, vogne tiI- (beboelse eIler' opbeVåring' af 'red-

skaber el. lign. skønhedsfo~styrrende genstande. : ... " 1- '... ,;i'\ c

Jensen &: Kleltlskov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

l' Jeg er 'indforstået med, at ovenstående fredningstilbu·d. tinglyses på,ltmin, -ejånllom Iiinat\o;!
l !u' _ / ..1 I J '"U, ..!~....I. I;

nr. 9a af Mygind by, ! ,. og sogn, dog uden udgift for. mig .... " .1.II '.1.',
• I ,; t,ll I I It. lJu lh I l :

Påtaleberettiget i henhold til fotanstående er fredningsnævnet for Randers.~mt"pg.IWygiI\q.-
Krogsbæk-Skjørring menighedsråd rlH ,d

hvlfr for sig.

l, I I\.II • " Myginq den 26 / 8 19 50.

Mads Nløllero : ·'ti ..u., l" :)1"
,L, ,,' \

"- •• \ I l

I i ol _.1 I J .11 ... /1, f{~ f L j:~. '.dl! hflh·lI.J" \ bm

l Idet fredl1jngsnævnet for Randers a~lt modtager og godkender, foriln~tåend~ fr,l\ldn!ngstilb.!-'d,

•\ .bestemmes , det, at tilbudet skarJyses som servitut på matr. nr. ,9a ,;',' af " ..l"!j:yg~l'!-d.' ,by,

sogn,~kMHOO~XXXXX~xxxxx~~xXXX~~X~XXX~~~~~~~eog
i~:met:xl.KatI'CJIlKXXXXXxxxxxxbbLtxl!Ifrgl0lCJelotabiUlilul!- Det fredede areal ses indtegnet

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 9 /2 19 51 .

lUis.

Indført i dagbogen for retskreds nr'o 59 '-Rougsø'heTred')o~'lenldel af
Sønderhald herred med ·Nørhald, Stø~ring og Galten he~r.eåe~,

:Yy's~. JI,T;i:.l'18~9g I,', ,I H' ,f9l1 J '-.' !l-~~T~kp.p I~' )1~,.3~6r .. l"ll~ 'I' l!

Forevist kort, hvoraf genpart er henlagt på akten.
. '. l l ~ _1J:IJll' ir., l IJ.,Ih.j{j Ilt.

J .Hansen.

til"/) 11'!11 '.
~i

11'jd .Ia l'Jd . ./"

-10-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FI'edlling~llæ,rllet for 1: SEP. 19S}
Rundel'!! Amt. :-~

/17

I Jl/io'

I
I
Il "'4 n!t' ti

t'L'"
! . "

~..1
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