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REG. NR. R/.JTing1. 22/G 1951 illerninr;.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve,. kvitteringer til udslettelse

•• a : ..

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.

6 a Kollund, Rind Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontor")

Købers }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edniDg.nævnet fol'
RiDgkøbiDg amtsl'åd.kl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede l"lo.rtinus Vestereaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 il

af Kollund by Rind
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:
En bræmmeaf en brodde pa 100 m øst for kirkeg~rden, regnet fra
dennes øst~ærde 0('; videre nord pil til matr. nr. 6 f.s sydskel -
samt en trek.mt ved vej ene nord-syd og øst-vest syd for kirkegL1.rdel
vinkelben 35 m -jfr. vedlaste kort.

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.

Jilg\ :t0'J1)~liii'g{lI~:retxtt::;ax
Jet fofboholder mig at plante frugtplantage øst for kirke-

~,"rtlen.

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

G a af Kollund by Hind sogn,

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

,den 21/5 19 51.Kollnnd
tlartinus Vestere;aard

Idet fredningsnævnet lor Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6!!
af Kollund by Rind sogn

~lijri~jlHf~CXXXXXXtmoeXXXXXXJ[qxXXXxxxJ<fJ:lk.xxXXXXXX:ldJr,xhvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. l e Okkels ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 1 G 19 51. .

-
Jensen 6: Kjeldskov, AIS, København. '07, lItOIHtao..... CMnl ...... Il~"O~
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o, Herning købstad m~v.,
den 22. juni 1951.
Lyst Tingbog Bd. Rind nr. B. Alct. Skab L. nr. 68.
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REG. NR. /~/J 'I/r,Tingl. 22/6 1951 i Herning.

J\lstitsministeriets genpartpapir, Til .skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast etendom).

,..
G f Kollund by, Rind sognMtr. 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.
(udfyldes øl domm,rkonforøt)

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanr hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
F:redning.nævnet fo:r
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Karl Kristj.an IJ8.uridsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 f

af Kollund by Rind sogn
at lade li~~Kæ:xlKeat:ø1l: ovennævte matr. nr. frede. f. s •v. angår den del af' 6 f
der lige;er lige nord for ldI'lcecarden.

Arealet beskrives således:

En bræmmep~ lo m. regnet fra kirlcegd.rdens nordskel samt en briiimrne
pi.\. 20 In. liceledes re~net fra ll(;Nntc llordskel øst for byvejen Hol-
lund-SlaBrbml<:j fr. kortet. Sidstnævnte bræmme har en dybde på lo m
fra nævnte byvejs østre grøft.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges elkx~, 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke jorden og anlægge have •

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

G f af Kollund by Rind sogn,
"

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

Rind menighedsråd hver for sig.

Rind , den 21/5 1951.
Karl .Laursen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6!
af Kollund by Rind sogn

ncliilfNå.l~XxxXXxxMlOCxxXXXx~xXXXXX:xmlliXXXxXXXX~Xhvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. lo ~ Gunderup ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 6 19 51.
II. TIichter

-
Jensen le KJeldskov, A/S, København. '0'. 1tO ..... 1IO..... ~ ..... "0\M'Ua0
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Indført i daGbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 22. j ulli 1951.
Lyst tinc;bo,':; Bd.. Rind nr. 13Alct. Stab K. nr. 195.
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REG. NR. A/d Akt: Skab nr.
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