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Bestilllngs-
formular

D

Justit"ministeriets genpartpapir. Til skøder, ska:desløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2a mellemste del,
Borbjerg sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes (jj dommerkontoret)

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

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

sogn.

Kø~er~ } bo æl'
Kredltors P:

Gade og hus nr.:
lhvor sådant bndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2~

Borbjergmellemste delaf by sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet be~krives således:

Borbjerg skoles legeplads liggende umiddelbart vest for kirken
mellem landevejen og skolebygningen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge~ eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

il\ke på arealerne må grave, grus eller anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, ud,alg"teder, isboder, vogne til beboebe eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~litOOxkotdl:xxn:Ql::låOpaaxr.IDCJHX

For fredningen kræverS~1c II1gen erstatning.

I
Komm o ~ er indforsulet med, at oven,lttende fredning~ti/bud tinglyse,

2~ af mellemste del by

I

" . JIDenpa lUtlXe]endonV mat r. nr.
Borbjerg ,ogn,

dog uden udgift for lXIigX kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Borbj erg menighedsråd hver for sig.

Borbj erg, den 4 / 4 19 50.

P. S. V.
Jens Meldgaard

fmd.
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredning~til-

bud, bestemmes det, at tilbudet ~kal lyses som servitut på matr. nr. 2g,
af mellemste del by Borbjerg sogn

~i1til(;XXXXXXX:xlXllOCXXXXXX:x!ltllXxxxxxx1dtacxxxxxXXJJttx;xmi1bl.x1lllildxxlKX:i:~x
~~~~XX Jåirdc:mdøaxlll1xtxdooJgxx
D~t fredede areal ses indtegnet på vedlagtc kort, af hvilken cn genpart bedes henlagt på aktcn.

frednlTlgsnævnet for Ringkøbing amt, den 29/ l
H. Richter.

1951 .

Jensen & Klel::tskov, A,S, København.



Foranstående fredningstilbuå godkendes herved.
RINGKØBING AMTSRÅD, den 7. maj 1951.

Karberg.
Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., sen 9. maj 1951.
Lyst.Tingbog: Bd. I. Bl. 2~.
Akt.Skab. ~. nr. 54.

H. Richter.
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Kestl1llnl:s,
formular

D

Justit<;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

;2c :dull.del,
Bo.cbjel.'C.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

/'

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskrecls,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede /llenighodGr~~d.

tilbyder herved som ejer af mate. nr. 2S

af mell •. del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.

Dorbjerg sogn,

Arealet beskrives således:

Hole det ureal, der omfattes uf r~"'"'.tr.nr.2~, nemIie skr-<f.mtel'ne øst fo
oe; syd for ldrkog5.rdon oamt l>nrkcrinespladson vest for det nye kirke
8årdsareal.

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge~ eller bcplanlcs, ITIldlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

il\ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ transformatorslationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpa ej opsættes skure, udsalgs,tcder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
~kaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

ieg:,.f/;lr~b.ab;\er~~mi~.x~L U1:xatoc~

For fredningen kræverstle!lc ingen erstatning.
~ er indfor~tåel med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

2,2 af mcllellW tJ 11el by
på ~~ ejendonyItlfA». nr.

Dorbjerg sogn,
Hnhr.

I dog uden udgift for ~ meaighedsrådet.
P[ltaleberettiget i henhokf til forestående er

llorbjerg menighedsråd hver for sig.

DorbjerG' den 6 13 19

fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

l!'or BorbjerG mel1i~iledsråd
P. B. Kristiansen

sognepræst.
Idel fredningsnævnet for Rmgkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, be~temmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mate. nr. 2~
af mellemste dol by llorbjerg sogn

Fredningsnævnel for Ringkøbing amt, den 2~ / l 19 51 .

II. lticl"~~l·.
Jensen & l(jeld.,lto\" A/S, Købenbave.

~lPI 1oI0UNllOlll.S !lOOIIlTMMflll tt<'I"TIHl'lQ



1Jot t11tJ.'mdeu, a.t UUlrlh).;."ende dek:le"r~t10. lyses som
vi'tut p.i l'lf.:.tJ:'.r;.r. 22 r;·,cllo.:~·~Odo1. Borbjerc soen.

1·~lri;'1Jr,1in13to.t·iet •
(stj.Jl. )

GCU,· ...

i~' ;'\:j~L1ut;):.\:1.ct.
l.J. xr. v.
I,. B.

a.~. l'6tox'seu.
~L;sIla.

Indfurt i dneboG ior l~tDkl'oda nr. 81,Ho13t~b~o m.v., don ll.april 1951.
tyat. inCOOZ=Hd. I. in. 2s..
Atct.:'.'il~b. ri. nr. 114.u. H1cbtor •

•

•
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Be.'ltllllngs-
ronnular

D

~ ., /
0;" : ir I I

I
I

Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre p~tegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes ø/ dom";erkonto,ct)

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

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

. sogn.

5!!! lJIell.del,
Borbjerg. Købers } b I

Kreditors opæ :

/'

Gade og hus nr.:
lhyor sldant hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anders

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
Jensen Melgaard

5!!!

af mellemste del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Borbjerg sogn,

Arealet beskrives sålcde~:

En jordstrimmel på 5 m. bredde langs med og nord for kirkegårds-
diget.

'1

I Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bcbygges eller bCfllantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ill.ke flå arealerne må graves grus eller anbringe, tramformatorstationer, telefon- og telegrafma,ter
o. lign., derflå ej opsættes skure, udsalgssteder, bboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skahcr eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

·!Qdgd!9I:tj!W!tIX~~lQC1lØcft1tkx .

For fredningen kræver jeg II1gen erstatning.
Jeg er indfon,tået med, al ovcnstllende fredning~tilbud linglyse~ flå mm ejendom matr. nr.

5!!! af mellodel, by Borbjerg wgn,

dog udcn udj!ift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet

Borbj erg menighedsråd hver for ~ig.

Borbj erg, dcn 6/ 3 19 50.

for Ringkøbing amt og

A. Meldgaard.

Idet fl edningsnævnct for Ringkøbing amt modtager og godkendcr foran,tående frednmg,til-
bud, bestemmes del, at tilbudct skal lyses SOI11 servitut på matr. nr. 5m
af mellemste del hy Borbjerg - sogn

~XXXXXXX1ldxxxxxxxx:xsbccxxxxxxil:ltocXXXXXXXllttxx:ntblxlxlXIX.XIxJ:XX:ltlxl:Dxx
dX!XlXJI:ile~XOOXIXXlXXx mda!JXllgOllX~x
Del fredede arcal ses indtegnet plI vedlagtc korl, af hvilkcn en genpart bedcs henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Rlllgkøbing amt, den 29' l 19 51 .
H. Richter.

Jensen & KlclJskov, AjS, Kobenba ....ll.
(,3\11 ROUH801'!l>S l.'I~~OTRT~IC~RI HCll ~lil'IOO

~.""



Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Ho1str?ro m.v., den 2. febr.1951.
Lyst. ~ngbog: Bd. I. Bl. 5m.
Akt:Skab. F. nr. 399.

Anm.: Forud hæfter pantegæld og servitut.
H. Richter.



Restllllngs-
rormular

D

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

. .
5u mellemste del,
Bor bjerg.

Akt: Skab nr.
(udjyldes af dommerkolltou'IJ

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København I(varter)

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

. sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

..~.....

Gade og hus nr.:
lhyor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede konsortium I/S Borbj erg kirke bakke

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5~

af mellemste del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Borbjerg sogn.

Arealet beskrives således:

Hele det areal, der betegnes ved matr.nr. 5u, strækkende sig fra
, det nordøstlige hjørne af kirkegården ned tIl Borbjerg møllesø.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge,xld~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

i"ke på arealerne må graves gr,!Js eller anbringe, transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, i,boder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:q:xl»atjlf.lødtlOlill~:xDigcEt:xmXilC

K f~F fredningen kræver jeg mgen erstatning.
onsortie~. indforstået med, at oven,tående fredningstilblId tinglyses

5~ af mellemste del by
på ~~~ndom matr. nI'.

Borbjerg sogn,

dog uden udgift for ~ OS.
Påtaleberettiget i henhold til fore,tående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Borbj erg menighedsråd hver for ~ig.

Borbj erg, den 6 /3 1950.

Aage Christensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående frednmgstil-
bud, be,temmes det, at tilbudet skal lyses som ,ervitllt på matr. nr. 5u
af mellemste de l, by Bor bjerg- sogn

~XXXXXXXXåaXXXXXXXXDøxxxxxxXJ<flllkxxxXXXX:xllbxX!dllleX:meJa:lOokJå:XfXlJOOlfxX
~ :ltlJIx~:leK~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 29 I l 19 51 .

H. Richter.

-



Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 2. feb.1951.
Lyst.Tingbog! Bd. l. Bl. 5u.
Akt. Skab. S. nr. 668. -

Anm.: Forud hæfter servitutter.
H. Richter.

~. ,
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