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~. J. 3;l. 7. f 5 NOV. 195-,
~str. nr. lt m. fl. Kølbygbrrl
Hoverlg~rd, Hu~strup so~n.

..
4 Nr. 52 • - '-~)I ... 14'"

Anme: l (~(? I': li'rr:'6nin~snC'Pvnet for. I"
'rhi[~ted amt, Fjr~l't'it elev.

REG. NR . ./5-20.6'
"Fredningstilbud.

J./ • / ,6 * "".L 4 ~ ~... ) .;,;Undertegnede ...... ,-p., .., .... "" .- , .....,,·"'"~,.r~,;'7 .. --....1 ~'·/f .. ~r
tilbyder herved som ejer af matr. nr. -"I I- '7 / J,""

Køl bYC:l (' (l HovC'de;.:.l.rcl
af ~)Q:i'.~(~~x by .{L;.. " .. ,. i.-s-r sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirl,en hindres, ligesom (!elI' heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telcfon- o~ telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, uclsalgssteder. "Tsbode'r,"vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende ~enstancle.

JKg; 1(H')JC-OO h:1c y xnl g: 'd:lig 5t~txt.ilx lit

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
/...l.. /~ ....Jeg Cl' ind forslået med, al ovenstående fredningslilbud tinglyses på min ejendom mat r. nr. r;, -.

af ~.~ by Jk,~6 ~ sogn,
t\" ø l bye;u.l' ri 1-1IJ uE, •

dog uden udgift for mig.
Påtaleben·Ujget i henhold til foranstående er fredningsllu,:vllcl fur

amt og JL . _ ~4 ~ menighedsråd hver for sig.

J /, .L_~, den ~ / Ir 19S,
'c:j--o::-.n~ ---1-'

~~(krtM-

Thieted

Idet fredningsnævnet for 11~histed amt modtn~er og godkender foranstående
fredningstilbuc1, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l t, 1.11
af Kølb;ygarcl Hovedgård by Hun::; trup sogn,

ialt
af hartkorn:! O tdr. 3 skp. 1 fdk. li.:- alb., hvilket matr. nreY.){~f.fi1tiX
(f~I8'o:,}{ic~;"»(.a'UPi*. )I1Y&: udgør et landbrug.
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h. t. pCJ.nt;eh:.Y~ft(~lr:er,br1Jrf3~·ettig}l. ,ecrvi tutter oS :rxr1e:e byroet' hpnvises
Fredningsnævnet for rh~l;ted amt, den t,'r//o 19)1. til tinebogen.

p. n. v. .-::::>
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0(. P ~A8. l 5 NOV. 1951 ..

Matr. nr. ly Kølbygrd. HvJg.,
Hunstl'up GoCn.

, . )1'; ,, ,- ~
;,

Anmelr18r: Preclni nl3snævnet for 1'histed
~mt, Fj0rritslev.

REG. NR. /~-<o 4
Fredningstilbud.

Undertegnede"'" 7 .,'1''' l" ..,...-.-..,(9. ~ .....? 4..... ~ ....~,r.,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. IAr

I<01bygiird Hy,dg.
af ~VG.:~~. by

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

fi-.r' J'h "? 4.,..
..' v..:.......:....,,~

sogn,

Arealet beskrives således:

e
e

,
~ L-.. /~./ / .. "/~"7"u,,?""'I.,;''''~)

V ""-, , .......~ "7./' 1:...... ';,. -- -4 "1 al I" f" , 'rr.. '? ....... ......,--...-. r ',.

,4 / o' /1' ~7_c -- '-&7' -
~ " 1.., ... .( C ~ . "~J&1 ?-., ..... 7 74 I , ~, ~ 17" P"" ~" ".7 ti 9' 77"'" ---...o--. , /

~ :> 'l .....
~~.ø Cl, 1> ~ ol; /' t'---r ..,... JO ••• /,-r ,/j, r&c..,.-v'

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplante~, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigtcn til og fra kirken hindres, 1i~esotl1 der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationcr, telefon- o~ te1egrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes, \

skure, udsalg:lsteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber cller lign. skøn-
hedsforstyrrendc genstande.

Jeg forbcholder mig dog rct til at .lc...t ~ ~ ~ ~

dog udcn udgift for rni~.
Påtaleberettiget i hcn hold til

JJ.: ....~~,r
I~~

~~

Dot frecl(~dH ~)real f;i8S i.notA~jn8t rU. (Jet ~
ved tinr;lysninf~ af ej e1\l:3..ration pu. rnatr. nr.
l t m. fl. E·m::;t. rnedr3€'YlrHE:' Kort.

amt og
foranstående er frednill~snævnet for

mcnighedsråd hver for sig.
'1'histed

,den r / 'f 19 C/

Idet freclnin~snævnet for Thisted
fredningstilbucl, bestemmes det. at tilbudet skal lyses
af KølbYf:j~~rd Hove(jg5.rCl by

amt modta~er og godkender foranstående
som servitut .på matr. nr. l V

Hunstrup sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. l fdk. O alb., 1'iv:ilk·~.lOO.trXllK2iXki~ifl.

d~Js~~clX ttl'KttXtliX ittixadgøl{~lc;tMl'dkttqJ.
P"c&< Mfd'd() ~~'i'~;ht,~e'S'C HU'Jte!(T~ ?PA:C:ve<na~li ;1(Ot~ ~å:y.ti~ fNH ~ff~eKpll~rf'15e&s~nlå~ 7ptf' d1tl~
M.H.t .J)antehæftel[~er, brue;srettLrh. ,servi tutter og øvrige byrder henv lses

Fredningsnævnet for Thi8ted~ amt, den :1.'')/1tJ 1951. til tin!;5bogen.
p. n. v. ~
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Det tiltrædes, at nærvmrende frednini~stilbud tinelyses som
~

oerv ituts tif tende pi.\ den Hllns trup I\irke tilh0rende ejendom

matr.nr. l v, Hunstrup By oe So{:;n.
KirkeministerieL, den 24. september 1951
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