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Bestilling."
tonuul.r

D

REG.NR. 4JTinGl. 30/5 1951 i IIernini~.
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. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn.

lo [J Dur~cLrdej Vildbjerg Akt: Skab IN'.
(u.dfyldes al dommerkontoret)

KøberS} Ibo æ'Kreditors p,
J"/. 1/'
l ,/ i

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

(hvor sldanl findes) Fl'edDlngsDævDet fOl'
Rlngkøhlng amtsrådskreds,
Holstehl'o St I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede I. Iversen og J ohs. Iversen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lo æ

af Burgarde by Vild bj erg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den sydlic;e trekant af ejendommen, der 'ligger mellem kirlce-
C~irden cg Vesterc;ade. Trekanten afgrmnses mod nord af bYGning, be-
ligGende 16 m. fra trekuntens sydlic;o spids

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. skønheds~qrstyrrende genstande.

Vi J~ forbeholder:mtg" dog ret til at bibeholde den nuvwrende have med ret
til a t anlægge denne, dog s~lledes, at den iklce beplantos med ud-
sigtGodolw~Lende beplantninG. Det forudsmttes, at truerne p~ kirke-
ci'lrden i vestskellet udtyncles.

For fredningen krævC$~~ ingen erstatning.
xJe~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

] o ~ af .f3ur':;:'lrde

vor
tinglyses på iliifI ejendom matr. nr.
by Vilclbj erg sogn,

Vi

os.
dog uden udgift for •.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Vild.b,icrg menighedsråd hver for sig.

Vildbjerg; den 19 fj
I". Iversen

19'-jl

Johs. Iversen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt mod tåger og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lo Q2
af 13urgurde by Vildbjerg sogn.

~k~~nacxxxxxxx»kxxxxxxx»~xxxxxxxk&xxxxxxxx~~~~~x~_
~It :l«Mt"'l«~ørlbmgx.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2~)/ 5 19 51.

iI. HichterJensen &: Kjeldskov, AIS, København.
eOleROU ... a ... 1oe:'ItYIUI .. II'lOUl'UJIO
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., den 30. maj 1951.
Lyst tingbog bUe 44 m. nr. 1. Akt skab Q nr. 127.
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