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Bestllllng.-

rormula ..

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

29c den øvrige del,
IIøborg.

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

eller (I de sønderjydsk.e lands-

dde) bd. og b\. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(1U(fy1d.. ø, dømØlør1cøntord)

Købers }
K d't bopæl:re 10rs It. ~ø!.'~\.,/ ,

jl

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

(bvor ddant 6ndes) FredniDgsnæVDet fol'
RiDgkøbiDg amtsråd.laeds,
Bolstebl'o St l kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jørgen Madsen

tilbyder herved som ejer af niatr. nr. 29c
af den ,~vrige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Møborg sogn,

Arealet beskrives s&ledes:

En bræmme på 30 m. langs Møborg kirkegårds sydlige matrikel-
, .

grænse + 40 m. i vejhjørnet jfr. vedlagte.kort.

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

ikke på arealerne må graves grus eJler 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.

~~XIlJUC

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredninrttilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

29c af den ~vrige de by Møborg sogn,

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

Møborg menighedsråd hver for sig.

Møborg ,den 24/ 4 1951

Jørgen Madsen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 290
af den øvrige del by' Møborg sogn

DCguiiilPCXX~XXXXXX~XXXXXX~XXXX:XX~ hvilket matr. nr. i forbin.
delse med i1iiiKXRi~ and en ej endom ~. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hv~ken en genpart bedes henlagt på akten ..

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l I 5 19 51 .
H. Richter.Jenten &I K)eldskov, AIS, Københo.vo .

.' .
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REG. NR. /d'"?6-

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
, ~g andr~ p~~e~ni~ger ~. ,m. (l'~d~. f~~t Ej~~~'?1li1)~(,~,,.::.. 'i).

.):l".1.;.:)',:;'.: Ji12LJ j3!);:'.l:)l1~~.":: ~.; r

a '.... ..:, l to • () .: ''; L t d ~H c.; :1.1"~.1

Mtr. nr., ejerlav, sogn:5a, 5h d~It:&~~~~1~~~'il,.L .:0
(i København kvarter) Møborg. .J "J

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

sogn.

iJ~Jld ~)IO~Ufl
A1tt: Skab nr.

(ødJyl4" ø, _ .."fro.'o,et'

, .. , '

Gade og hus nr.:
(hvor ald.ant findes. . ~

• lo I j l to ~ ~ " • ';,;': • .l :. A~/IIeld8I1ln,"aVII,: ~Ø(.b,qPllll·~~ontorl:

" '-FredDlalrS ...... t)lo1"'·.JL'li.'1 •. H, ~.

lli.gkøblD9. ~~!~C!.~.4~'t
Holstebro SI I k

1_ j,'.. ., empe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Møborg sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5a,5h

af den øvrige del by Møborg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sllledes:

De pågældende arealer i deres fulde udstrækning.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~~~~~~~~ Sognerådet forbeholder sig dog ret til
at opføre bygninger til kommunalt formål på den nordlige ende af
matr.nr.5h·

For fredningen krævecS~ ingen erstatning.
Komm. JJ~er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JO.1tJlC ejendonrWtiO. nr.

5a, 5h af den øvrige del by Møborg sogn,

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

Møborg menighedsråd hver for sig.

Møborg , den 27 / 4 19 51
P.S.V.

Georg N. Breddam
fUld.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5a,5h
af den øvrige del by Møborg

I l' I sogn

ilJCWiiJ~XXXXXX~XXXXXXXAJ.xxXXXXXJOlKXXXXXXX~~JIMm..

d_~Xdf. QilC1QiIifC'{tX"~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l / 5 19 51.
H. Richter.

Jen.en & Kleldskov, AISl KøbenhlVft.

el,
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Foranstående ~rednlrigstflDud'godken~es herved med
de af sognerådet tagne forbehold.

RINGKØBING AMTSRÅD, den 8. juni 1951 •
. ~ ; ',T, '11 , f' 9 l, l:' .. (-G. Bråriat Pederaem'. " "~,l ',Il.J"~ ,'hh~I'1 "I ",
cst. . t~'i""lk " !,: h ..d ,1,tl.!Llullu 11)

•• l "..tÅ. \11 :. l' .,' ,', li l' II ,

'v',: 1.1 ~1I lhi,
"' ...11 [li ':.Iol ttl ,f:trlO"

l j .. ,i.
.1 \ _~, l.t. J'

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 13/6 1951.
Lyst.Tingbog'cBd~ ...MøboI'g Bl.92. Akt:Skab

Anm.: Fornæv:n:~~c,~,1j!'.~Jp;~..:,J!~sikke at udgør
foran'l.a.nt1h'r1t.li:lU,J)~I::;';;i

, """:';'G' i., liDall
l ~ • ! . l ' i ~

cst.

J. nr. 2.
. • lin ~,d Id; ; I;,,';et landbrlilg",som..,I,

,
... ) ,.1 ••... J.~ ... le J t.. •. l

.l.. .. ..l l •

..J '~~'.;
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REG. NR. /96
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og anqre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendOII;l).,.. 1.

l'

: .".~ ..,'
Akt: Skab nr.

(adJylda o, """""/","'.'11)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

5p den øvrige, d~l,
Møborg, .- "

Købers } b I
Kreditors opæ :

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

Ihvo, ddenl heles) FredDlDgsDævDet for
RiDgkøblDg amtsrAd.kred.,
Bolstebro SI I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anton Elias Pedersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5p
" ,

af den øvrige del by Mø borg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives stIedes:

Den del af matr.nr. 5p, der er beliggende indenfor en afstand.
af 20 m. regnet fra Møborg kirkegårds nordlige matrikelgrænse, jfr.
vedlagt e kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bruge jorden som køkken- og frugthave.

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

5p af den øvrige del by Møborg sogn,

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

Møborg, d~n 27 /4 1951
Elias Pedersen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5p
af den øvrige del by Møborg sogn

~~~:R~XXXXX~xxxxxxx~xxxx~'Cxxxxxxx~~~ti:~i~-<kk§C:7ÆK:~:lP.X.x H-~~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l / 5 19 51.
H. Richter.

Jensen &' Kleldskov, AIS, Købenbavn.
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Bestilling ••
rormula:

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og flnqr~ ·påtegninger m. m. (veq....fast ejepdoIQk ...·, i;'.. _

• !.. .. l ~J l • , .j • ~ .'. :..i-; ,- ,l •

Akt: Skab nr.
("'!fYld ..• , dommlflwnlo, .. )

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

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

sogn.

5i den øvrige de1,~
t·!øborg. Købers }

Kredltors bopæl: 92,
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
lb_ ddanl ~ndel) FredniDgsnæVJlet fol'

lUDgkøbiDg amtsråd.bed.,
Bolstebro SI I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Magnus Andreas Madsen

tilbyder herved som ejer af malr. nr. 5i
Møborgaf den øvrige del by'

at lade nedennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives s!ledes:

En bræmme på 20 m. langs Møborg kirkegårds nordlige matrikel-
grænse og en bræmme på 25 m. langs kirkegårdens østlige matrikel-
grænse, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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, udsalgssteder, isboder, vogne til (beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~1:~~~~~JtiK:l1Ik.x

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

5i af den øvrige del by t1øborg sogn,

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

Høborg menighedsråd hver for sig. •

Møborg ,den 28/ 4 19 51
Magnus Madsen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5 i
af den øvrige del by Møborg sogn

~~jt~XXXXX~J[xxxxxxx~~xxxxxx:fdkxxxxxxxxJl1b4~x
~xt.DMF<:XOOC i~:ij~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11 5 19 51 .

II.Richter.Jeøsen &: Kleldstov, AIS, Købeohavn.
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