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Bestilling.·
rornuJlar

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

l~ Kirkegård,Vind sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(1ldJy1d1l ~ IIomm.,to.toro/l

Købers }
K d't bopæl:re I ors

/

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sidanl findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskl'ecls,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede gårdejer -A:ndersRichard Jensen Kirkegaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l.§!;

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

Vind sogn,

Arealet beskrives således:En bræmme på 20 m. vest for vejen vest for Vind kirkegård, af-
grænset mod syd af vejen og mod nord af en lin~e ~ fl~gt med.kirke~

I
gårdens nordgrænse, jfr. vedlagte kort, samt t1111ge Jordstr1mle~
mellem vejen vest for kirken og kirkegårdens vestskel, afgrænset mod
sy~ af vejen, jfr. vedlaete kort. .

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges xtkx~ midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

JIJ~~xlQlgXd6g~~:mQiPXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indfor~tåel med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l~ af Kirkegård by Vind sogn,

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

Vind menighedsråd hver for sig.

Vind ,den 9 / 4 19 51.
Anders R.J.Kirk~eaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af Kirkegård by Vind - sogn

~~:j{XXXXXXX~.:XXXXXX:xxs«:p.XXXXXX~(fR(;XXXXXXXlI~~fCQ19.Cli~4xm~xxXX

~:me~xx zitlctZlB!lfllZl!tZ)a~zz
Det fredede areal se~ indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 14/ 4 19 51.
H. Hichter.

Jensen &I Kjeld1>kov, A:S, KøbenhaVD.
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REG. NR. A-"8 / /1/0/ ":/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

I'

i .ii. Kirkegår q.' ","Vind sogn.
Mtr. nr:, ejerl'av, sogn:

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

sogn.

• li. Akt: Skab nr•
(udJyld .. øf domm"konlord)

BestIllingi·
formular

Købers }
K d't bopæl:re lors /

I
i

,:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sldonl f!ndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Mette Jensen Bækdahl

tilbyder herved som ejer af matr, nr. Is.

af Kirkegård by Vind
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sAledes :

Den del af matr.nr. 19" der er belieeende mellem Vind kirkegårds
sydgrænse og vejen syd for kirkegården, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang: H~!ig a~r er plantet,' må blive
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes,/mii1~rtPchg eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon~ og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. ~kønhed~forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bruge jorden som have o

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

Is. af Kirkegård by
på min ejendom matr. nr.
Vind ~ogn,

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

Vind menighedsråd hver for sig.

< Vind ,den 9 /4 1951-

Mette Bækdahl.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. Is.
af Kirkegård by Vind sogn

~mucxxxxxxxmcxxxXXXX'X:Sk:t1xxxxxxxJlbtlKxxxxxXXx:llDX~~:JlK~XXX
~:liX:)f~~X XibdXxdgmc:n:~xx
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 14/ 4 19 51.'
H. Richter.

Jensen & K)e1d&kov, 1.:5, København.

JrOU".IOIJG5 80QtR"KIll!IlI, ttOlallll.ic 6'1lr.
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Indført i dagbog for retskreds
den 14. april 1951.
Lyst.Ti~bog: Bd. l. Bl. 232.

. H. Richter.

nr. 81, Holstebro m.v.,
Akt.Skab. r. nr. ?4•.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

Bestllllng.-
ronnalar

REG. NR. A'.:J~

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(U«/yI<I .. øf domm"lwnto'lIt)

Kabera} .
K d't bopæl:. re lora .

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(bvor ø.ldaDI endes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede V1ft4 _ni.gbe~

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 111

:: lade n~~al af ovennævnte matr. b~r. frede.
sogn,

Arealet beskrives sflledes:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke pebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

Ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgsstcder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~tia!g~

For fredningen kræv~ ingen erstatning.
ttDhl.'.ti er indfor&tåel me;r,-at ovenstående frcdningstilbud tinglyses

Ja af K.t.J.-ke~ by
på ~~~atr. nI'.
V1III sogn,

dog uden udgift for li· WM11Rh~
Påtaleberettiget i henlioia~irf0i1lståenae-~r fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

mlkø~fh&ibWoi••
Via4ia8 ,den 12 14 1951.

'I. H. V.
Kr. Jare-.

tmel.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fl'edningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr, nr. lA
af Kirke'" by V'å4 sogn

a~Ql;~~~"'~ •• '!lk•• ".
d ilJl .
De re e e area ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 141 4 19 51.
u. ltichte.r~Jensen & Kjeldskoy, A:S1 KøbenhavD.

-"10/. ,
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Bestilling.·
ronnular

REG. NR . ./:s"JJ'

( .
2~ Kirkegård,
Vind sogn.

Akt: Skall nr.
1"4flIld" øf domm,'*"nlo,et)

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

eiler (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Købers} ,
K• d·t bopæl:re I ors : ,tr·

/

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor .ldont fondes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtBl'ådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Moeens Kristian Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2~

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

Vind sogn,

Arealet beskrives siledes :

Vejhjørnet nordøst for Vind kirkegård i vinkelben på 100 m. som
skitseret på ved1agte kort.
Jorden nord for kirkegården, afgrænset mod nord oe øst af matr.nr
2Q og kommunevejen, jfr. ved1aete kort.

1)

2)

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bep!antes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eHer opbevaring af red-
skaber eHer lign. skønhed~forstyrrende genstande .

.re!XilQ$~lfU@<itOgY.teX::lti1)ålCXXXX

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

2~ af Kirkegård by
på min ejendom matr. nr.

Vind sogn,

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

Vind menighedsråd hver for sig.

, den 9 /4 19 51.Vind
Mogens Chr. Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matt. nr. 2a
af Kirkeeård by Vind - sogn

:lWlC:l4i:åMJørxxxxxxxxXklx:xxxxxxx».!Qt xxxxxxx ~xxxxxl';!R;X~~H:;ldt~ot:ll~xxx
~KiX:41Ø:liKlKDC:mtX XXXX i+.1b:~:R~~xxx'

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten, .

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 14 / 4

H. Richter.
19 51'

Jcusen & Kleld~koVI A~SI Kobenhavø.
1lI0UIUOROS DOQTRl'IUd!RI 110Ufl.eRO &496
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, ~vitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2Q Kirkegård, Vind sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter>

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. 011 bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

, . , AU: Stab nr.
(a4fyId .. øf dømm.rtøntoret)

Køben } bo æl'
Kreditors p.

Bealllllnls-
formular

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sldnnt fondes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede frk. Anna Ingeborg Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2c

af Kirkegård by Vind
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sAledes :

Hele den pågældende parcel, beliggende nord for Vind kirkegård.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges Jme1[~~ midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller
ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssleder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhed5forstyrrende genstande.

xJxg:xomotlXl~«ogx:rexm:mcxx

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

22, af Kirkegård by
på min ejendom matr. nr.

Vind sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Vind menighedsråd hver for sig.

Vind , den 11. / 4 l!?l.

~ Ingeborg Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 22,

af Kirkegård" by Vind' sogn

:lB1cilmJmxncXXXXXXX:lClJGcxxxxXXX:lIilipcxxxJOCXx:idlocxxxxxx:l@llxx~lktx;:xmxi1!xitåll~:x-
~:momc:mcxxx' J1i1ltdc~~J!IlIX:XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 14/ 4 19 51.
H. Hichter.

Jellsen & KJeld3koy, A:SI KøbenhaVD. '

nOUNIOI'!QS IOlOfR'lKlCl!'nl HOlsn.UIO &48&
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01538.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01538.00

Dispensationer i perioden: 20-09-2002



() REG.Nl J5 3& .Oe,

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

,- SCANNET
Herning, den 20. september 2002

R.A.F. 44/02
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

:vlodtaget i
,lwv. '\~'SHttu·"tYl"l2\ls2T1

Else Marie Laursen er d.d. tilskrevet således:

"Else Marie Laursen, Skolevej 1, Vind, 7500 Holstebro, ansøger om tilladelse til - efter ned-
rivning - at opføre en ny ca. 42 m2 garagebygning på soklen af en tidligere bygning ved Vind
Kirke. - Lb. nr. 34 - Vind ·Kirke.

Else Marie Laursen har søgt om tilladelse til på ejendommen Skolevej l, Vind, at nedrive et
eksisterende udhus og opføre en ny garagebygning på den eksisterende sokkel. Garagebyg-
ningen ønskes opført på et areal, der er omfattet af den eksisterende fredning af arealer ved
Vind Kirke. Ringkjøbing amt har ved fremsendelse af sagen til nævnet, ligesom Trehøje
kommune, ikke udtalt sig imod ansøgningen. Nævnet har forelagt denne for Aulum provsti-
udvalg og Vind menighedsråd, der ikke havde indvendinger mod det ansøgte. Sagen har end-
videre været forelagt Viborg Stiftsøvrighed, der i et brev af 12. september 2002 udtaler, at
man efter at have indhentet udtalelser fra stiftets kirkegårdskonsulent og den kgl. bygningsin-
spektør ikke har noget at indvende mod en tilladelse til det ansøgte. Der henvises til, at ny-
bygningen ikke i nævneværdig grad kan forstyrre udsynet fra kirkegården eller indsynet mod
kirken og kirkegården.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for fred-
ningsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte. Tilladelsen gives, da nybygningen ikke findes at være i strid med frednin-
gens formål. Der henvises i den forbindelse til udtalelsen fra Viborg Stiftsøvrighed.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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I- Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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