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FREDNINGSNÆVNET>



•

Bestllllngs.
formu'l\~

D

Justit<;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger ~. m. (vedr.. fast ejend?m.).

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

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

. sogn.

lE2 Vinderupgård,
Sahl •

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dOnJtIlerkoflturt'tl

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor ddont findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilhud
Undertegnede Niels Christiansen Maarbj erg

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lE:i2.

af Vinderupgård by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sahl sogn,

Arealet beskrives således:

En jordstrimmel på 5 m. bredde af haven langs kirkepladsens nord- .
hegn.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygge~ DdleIKDJ»lliXKllS:lC midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eJler anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, bboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

J~jfi(~~:l!CCliibCXflC

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, al ovenstående fredning,lilbud tingly,es
l!æ, af Vinderupgård by

på mll1 ejendom malr. nr.
Sahl sogn,

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

Vinderup menighedsråd hver for ~ig.

Vinderup ,den 31/ 3 1950.

Niels Maarbjerg

Idel fredningsnævnet for Ringkøbing aml modlager og godkender
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

Vinderupgård by Sahl
foranstående fredningstil-

1ill2bud,
af sogn

a»C:K*~XXXXxxxJQXP{XXxxxxX~POCXXXXXXUJ{XXXXXXXimQrllM1lCØtXii{;1(K:lGjfX~IliK.;xxx
dtlllreX~~~iI\: i~xaDlJim~xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet fo~ Ringkøbing al11t, den 30 I l 19 51 .
H. Richter.

Jensen & Kleljskovl AIS, København.



Indført i dagbog for retskreds nro 81,
Holstebro m.v., den 2.feb.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. IV. Bl. l~.
Akt: Skab. P. nr. 91.

Anm.: Forud hæfter pantegæld.
H. Richter •

•

•



Bestllllngs-
rotOlular

D

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

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

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

. sogn.

l~ Vinderupgrd.,
Sahl soen.

Akt: Skab nr.
(udfyldes a/ dommerkontoret)

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sådalll bnd.es)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede cements tober Chr.P.Stublcjmr

tilbyder herved som ejer af matr .. nr. l~

af Vinderupgård by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sahl sogn,

Arealet beskrives ,åledes :

En jordstrimmel på 5 m. bredde lanc;s kir1cepladsens sydhegn.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne mil ikke bebygge, <iJJ~X:Kiij)JimK'lj:, midlertidig eller vedvarende, Jige,om tier heller
Ikke 1,,1 arealerne må gr~ves grus eller anbrInges transformatorstationer, telefon- og teJegrafmaster
(l. lign., derpå ej op~ælte ~ktlJe, udsalg~,tedcr, isboder, vogne til beboel,e eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhed,forr,tyrrende gen,tandc.

Jeg forbeholder mig dog ret til at benytte pladsen som hidtil til færdiC-
støbte cementvnrero

For fledningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenst:lende fredl1lngsnlbud tingly,e,

l~ af Vi nd erupc;ård by
på min ejendom matr. nr.
Sahl ~ogn,

dog uden udgift for mig.

P{ltalebel'ettiget i henhold til fore,tående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Vi nd e rup menighedsråd hver for sig.

Vindorup • den '1950 •

Cementstøber Chr. Stubkjær.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtlj,ger og godkender foran~tående
bestemmes det, at tilbudet skal Iy~es som servitut på matr. nr. l~

Vinderupg&rd by Sahl
bud,
af

fredningstll-

sogn

iN".XMUQ.t~jlj~XXXXX:Xx:t'(ffXXXXXXXX~XXXXXxxf1if(.xxxxxxx~:; :ltWiimQC~~:lfH9Cil%fIbIKOC
dd~iY.).uatJma:t~nr..xx O:!~.X!XJ.ø!xlttcbm9Ø:~XX xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 30/ l 1951.

H. Hi.ehter.
Jensen & KlclJ:sl.ov, A/S, KlIbentu:vn.

F OUI'llOIII'l!l I>OGIl<fKI(l!f.l 1101 !rf~~CI ',40f,



In\l":Ol"'f; 1 .lUi....oot; ;l;();;' i."Ui,,31~>'Ud:.:;m'. ul.I'QllJtobl''O o,.v ••don 2. tob. 1]51.
!ql.l't. ':inIJl108: M. V. Bl • .1n.i nkt.IJ~l'U. l'. ur. 20G.
}\M.: Pmmd ll. 'If'tor r~nt0{f;iYd.

H. l!1cirtar.
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