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REG. NR. 4dr
Tingl. 31/5 1951 i HerninG.
Justitsministeriets 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 sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

3 ~ Tiphede, Timring. Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Købers }. bopæl'
Kredltors ') " j l'

.I .,)l;
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
(hvor sldanl findes) FredniDgsnævnet fol'

RiDgkøbiDg amtsrådskreds,
Bolstebro S I ktempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J ens Ohr 8 LaUI'sen Kviesgaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
:5 a

af Tiphede by Timring
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således;

En bnDmmepu 50 m. vest og nord for kirkeg~rden, jfr. vedlag-
te kort. Jeg er indforsti:iet med, at parkeringspladsen syd for kirken
tilhører denne. Denne plad:.o's sydslcel ligr;er parallelt med oe; )0 ijl.
fra kirkens sydskel.

Fredningen har følgende omfang;
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

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

Jepf0r~~j{~i»gqI0gq'*:>tiP~ Hed hensyn til nævnte parkeringspa.ih.ds
bern~rl(en" sufremt den formelt tilhører mie, at den undergives 0-

venn:.))vnte fredning. Pladsens vestslcel flugter kirkeg~irdens vest-
slw1. l'Iod nord afGrænses den aIfi kir1(e~Llrden og mod øst af byvejen,
der GUl' fra kirken forbi mit beboelseshus.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået me~, at ovenstående fredningstilbud

3 ~ ~ Tiphede
tinglyses på" min ejendom matT. nr.
by 'rimring sogn,

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

~P{M~

'fiphede ,den 19/ 5 19 51
Kristian IZvies[;aard

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtåger og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 21 a
af 'riphede by Timring - sogn,

~~KXXXXXXX~XXXXX~~~XXXXXX~~XXXXXXX~~~«~~~~~
dlm!O"'C1iiU:lfdf&Ttl.Cfl1\X ~axm~x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 29/5 1951.

Jensen &' K)eldskov, AIS, København. B. Richter

-



Indført i dagbo~en for retskreds nr. 8o, Herning købstad
m.v., den 31. maj 1951.
Lyst tingboe bd. 43 nr. 125. Skab r. nr. 433.

Sølling.
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REG. NR~; 446--- Akt: Skab flr.
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