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Hestflllngs-
formular

D

REG" ~IR./Vtl/

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

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

eJler (i de sønderjydske lands.

dde) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nf.
(udfyldes af dommerko"toret)

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
lhvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnedc l~oni.:' ;lll.Hlm:·J.d

tilbyder herved som ejer af matr. nr. llJ.

af HUUl' by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

~·;to·trkl;03 jf)l·d p~1. 10:1 l'l.~ tn--edde !lyd f'tlZ' ltirkoa:1.NeD OG Jcomr:unevcjen.

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

ill.ke på arealerne må graves grus eller anbringe, transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalg,steder, isboder, vogne til beboebe eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.u~1f01dU.iJUi;:WW';:CCtlt:u.:x .

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oven,tående fredningstilbud tinglyses

l~ af iI::.:.ur by
på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

HUUl' menighedsråd hver for sig.

li(~w' ,den 2 ,.12 1949.

Jena Uult. John. Bødkor. l·;jnar l tLwoon.

Idet fredning~nævllet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet ,kaI lyses som servitut på matr. nr. lQ.
af Haur by Hnur sogn

~~(JO;xr.J{ ~~I?l::X:Qo.:.x~tq~,","OCXX:XP.~~~.
~~ ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den ~t) /1

Ii. HiohtOl'.
Jeascn & Klel:!sl.ov, AIS, Københ.o.\·n

.,~,,\ 1I0UNUOIl.:'1I0C,'RTIll<UI I,Ul"l,L.,,,o



Indført 1 4a~bo6for retskreds nr. Sl.
Holstebro u.v., den 11. juli 1951.
Lyst.'r1ngbog: Bd. I. l31. Ii.Akt.Skab. s. nr. 240.
~kr. uf lG/7 1951 ~ra kirkcQ1n1storiot forevist.
Anm.I .Forud hæftol" servitut.

Christian Djorro ..cat •
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BestlllTngs-
rormular

D

REG. NR. /y~/

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

, .

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, ali. nr., ejerlav,

sogn.

2~,5! Naur by og sogn. Akt: Skab nr.
(udfyldes "!dommerkontoret)

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sådanl findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Offersgaard Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2~, 51

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

Arealet beskrives s~lede,:

Den del af matr.nr. 2a og 5f, der mod syd,vest,øst og nord
ligger indenfor en afstand af loo-m. regnet fra kirkegårdens matrikEgrænse, jfr. vedlagt e kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må Ikke bebygp.~., eller beplante" midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller
iKke på arealerne må graves grll~ eller anbringe, transfor.matorslationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skurc, udsalg,steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber ellcr lign. skønhedsforstyrrcnde genstande.

~=Dixx!mDmt~xx

For frcdningen kræver Jcg IIlren el,tatning.
Jeg cr indforSl<lel mcd, al ovenståcnde fredningslIlbud lmgly,e,

2~,51 af Naur by
på min ejendom malr. nI'.

Naur '>ogn,

dog uden udgifl for mig.

Pi,laleberettiget i henhold tIl foreståendc er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Naur menighethråd hver for ~ig.

Naur , den 20; 2 19 51.

Jens O. Jensen.

Idel frcdnlllgsnævllcl for Ringkøbing amt modtager og godkendcr foranstående
bestcmmes dct, at tilbudct ,kal lyses >om ,ervltut pli m~tr. nT. 2a 5f

Naur by Naur -'-
bud,
af

fredningslil-

sogn

:JClXErilClU~XXXX:xldJccXXXXXX»bJcxxxxxx~XXXX~~d~~'lI'x:bff:f~YY
~~ ~~
Det fredede areal ses indtegnet P:l vedlagte korl, af hvilken en genparI bcdcs henlagt på akten.

Frcdnll1gsllævnet for Rillgknbing amt, den 20/2
H. Richter.

19 51'

Jen!>en & KjelJskov, A,S, Kobenba\n.

',1111 1l0UNOOIll>S ROGTØYKK~IH 1100!>T[I'II.'J
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 20.febr.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. II. Bl. 62.
Akt. Skab. F. nr. 667.
Anm.: Foru~ hæfter pantegæld og servitutter.

H. Richter •



Bestllllngs-
rormulal

D

REG, NR . ./~~/
Justit<;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

2Q Naur by og sogn. Akt: Skab nr.
(udjyldes al dommerkontoret)

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

eJler (i de sønd~riydskc lands-
d~lc) bd. og bI. i ting-
bogen, ali. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
lhvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegncde Kirkelig udvalg for indre missionsarbejde i Naur sOL

tIlbyder herved ~om ejer af m.atr. nr. 2Q
Nauraf Naurby ~ogn,

at lade nedennævnte arcal af ovcnnævntc matr. nr. fredc.

Arcalel beskrive~ således:

Hele parcellen matr.nr. 2a 2Q.

Fredningen har følgendc omfang:
Arcalerne må ikke bebygge, cller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom dcr hellcr

IKke på arcalerne må graves grus cller anbringe, Iransformatorstationer, lelefon- og telcgrafma,tcr
o. lign., derpå cj opsætle~ skure, udsalgssteder, !>boder, vogne til beboelse eller opbevaring af rcd-
skaber eller lign. skønhcdsforstyrrellde genstande .

.~åcgxDellCXikxtlcx Udvalget forbeholder sig dog ret tiludvidelse af missionshuset.

For frednll1gcn kræver ~~ft;t~e~·'talnJllg.
Udv.~ er indforst,kt med, al ovcn,t{\cndc fredning~lllbud tingly,c,

2,2, af Naur by

dets
på XllDCcjendolTl matl'. nI.

Naur ,ogn,

dog uden udgift fol' ilIUgX udvalget.
Pataleberclliget i henhold til forc,tåendc er fredning~nævnet for Ringkøbing amt og
Naur rncnighedsrild hver for ~ig.

Naur ,dcn 20 12 1951.

For kirkelig udvalg for indre mission.
Formand Marinus Pedersen.

Idel tredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkcnder foran~tående fredning;,td-
bud, be~tcmll1es det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2c
af Naur by og - sogn

,ilXlåHlØfXXXXXXXXXKlx.xXXXXXXXåilQ{xxxxxi~xxxxxxx!k!h:b!~t!KX'!!lbc:R5ai:x~
<X:~~ialDCX i'i~etXP&~~X
Det fredede areal se, indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genparl bcdes henlagt på akten.

Fredning:-.nævnct for Ringkøbing am l, den 20 I 2 19 51.
H. Richter.

Jensen & KJel:fc;!l.O\·, AIS. København.
',111. IIOUNOOl:la IH1C.II'lY~klll, "'Jt ...nn"'J



Indført i ~'U:ll~bol;f(l1e rotokre4a nr", 01.
l!01l:1tebrO o.v., den14. juli l:i!il.
L:;j'Gt.~1naOOl~&00. I. Dl. 433•
.t:L.ia ~llab", i '"fæ. 112",
Llf.:, ,,:1. li:lW'C :toti .i()~"f:viat.
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