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Fredningsdeklaration
l.) "

\. I • \ ",'"

/ \,\~", L) . ok z...c.
til \ , Underskrevne o ,,~ / -

mig tilhørende ejendom, matr. nr. Ya. af

L.ei.". ~sogn, fredes som neden-

((~ indgår herved på at nedennævnte areal af den

L~~hY,

. ,

o.

:for nærmere anført.
AreCllet beskrives således:

fm,.,., -... /V'/I...... ~ r ~ l .-..6-.....
tø- (ld;W i,~. 7r ~ .Mh.l?a.. k:a-

~ Jl# r-~6',/~o

• Frednirm.~r følgende omfang:
Arealerne må ikk~ygges eller beplantes. Ocr må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

J@g ~rl.wbo]der mis doS Fit Lil: ~ et.- ~

~.
For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. Ytt.. LMoM~ by, Lu...~ sogn .
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hvilke matr. nr. udgor en landb'rugscjendom?

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten lilkomml'r fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for ~ sogn.

, den

I

Fonmstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til v~ kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. ~~ .aMr.- - ~ - -- ~.. ~ ... -- -' by,"

~ .. ..t.<.c."'?- ...v sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet. (..

~;4I"Y '/"- • ~~ ... J ~~~ ...-- ...-...~ ~.~
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. Hø Run ~4 den

, ~~/fl:i

/;n.P/\

"k'~
Indført i D~bogen for R~krerl~ Nr. 47, ijQrre og
Hatttnr: Iierr~!~' lllld \'Ot~r o~ 1\ i];l Uureder samt
RtcllslJallep;uud .Dirk, den 2 6 f f B I~i)'l

Lyst. Tingbog: Bd. ~~~Bl:
Akt; Skab ~ Nr.2-?,7

~~~

O~k.

P~fff)r
.f "-~. --,,;.'\
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REG. NR. /~..J/ ~
Anmr;ldcr:

%-$-1/
Matr. nr. ]a
Lundum by oe;

sogn.

~I()L,/, F R E D N l N G S D E Y. L A R A T I ON.
~.()t-,CV ene og HB?:ted~\\\ \~~ \-'.~ .JV Un"derskrevne meni3hedsro.ild/for ~undum sogI'8ind~aar herved paa

for at bidrage til at vlCrge om LundU1fkirkes frte belig..:;enhed,at
der paa en br(IJmmeaf, ma tr. nr. l ~ Lundum by og sogn i en bredde
af 100 - eet hundrede - meter regnet fra det nordlige kirkegaards-
dige og begramset mod vest af byvejen og mod øst af skellet til,'
matr. nr. 4a smstds. ingensinde maa opføres bygninger, skure eller
lignende eller plantes træer eller buske af over 2 meters højde,
bortset fra bygninger, som maatte være nødvendige for kirkens eget
behov (f. eks.ligkapel) og i saa fald først efter forhandling
med fredningsnævnet for Skanderborg amt.

Der forbeholdes ret til at bibeholde det nuværende skur.saa-
længe menighedsraadet maatte anse det for nødvendig~.

Denne fredningsdeklaration maa tinglyses paa det ovennævnte
matr. nr. med paataleret for fre~ningsnævnet for Skanderborg amt

j og ,!fanslied
og menighedsraadeæ/for Lundurn jJogrøhver for sig. "

Fo~manden for menighedsraadet attesterer med sin underskrift,
r"- at underskriverne udgør alle menighedsraadets medlemmer'.

Menighedsraadet for Lundtlm sogn den :2/ ~1954.

"
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N71-2/sy
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Dat 'Liltræde El , at nærvUJreude freJ.ninLscleklaration (,f ... trlillli'~

~~~-I tingl'yl:lesuom servitutstiftende p~ ll1&;,.r.nr.la Lundum By
oL Sogn, dOb med f01gende forbehold:

I deklarationel1s L linie ændres ordenE; "menii;.heLisr~dfor
Lundum Sogn" til "menighedsr&.d for Lundum og Hansted Sotne". I næst-
sidste ~tykke foretages tilsvarende rettelse.

~ålænge det pågældende areal administreres af de Kirke~ig~
, IIlYndibhedertræffer kirkeministeriet uanset frednintsdeklaratlonen

afgørelsen om nyplacering af bygninger p~ arealet og tillit· Ofu 5el-
ve b,yggeplanen, herunder til- og ombygninger, forsåvidt bygningerne
skal'benv-ttes til driften af præsteg~rdens jorder, til brug for
præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål.

~ftE!iilfti~st1i~_~,:!i, den 14. juni 1956 ..
[/ t,lj ",
.' 1'\['I\c.M:NlSn-WU P.M.V.

E.B.

Foranstaaende deklaration godkendes med ovenfor anførte æn-
dringer. Genpart af rids se matr. nr. 4a smstds.
FREDNINGSNÆVNET FOR SKANDERBORG AMT, Horsens, den 26 jWli 1956 •

.... ............. ~",.
- - • - '.. lO' ~

Jr..' ~f '" A..A-- ......
~-1rt"~~_ • .,

Indført i daJbogen for retskreds nr,' 41, Bjerreog
H-J.tting herreder med Voer og Nim herre15~samt
St6nshallegaard birk, den. '2 ~. JUN 1 .. /" ..~

Lyst. Tingbog: Bd. ~~"....,bJ.r

Akt1 skab ? nr.' J J

~! ~"" ~ ~4n~h-f . .e..,/~~.

~7 Ai) - .
, ~~~

t JO$ IJ"
t • •Uf: •l.f II L .. •

fait L Kr. fil"
iver: 1i~
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~77.dU77-z, cf0S7l-,

Illloer ~7'red.

cYkanderb07y ...:Øl? t

Rigtig Kopi af Matrikulskortet.

Direktoratet for Matrikulsvæsenet i februar 1950,

cffj~fI
Maalforhold 1: 4-000 ' $00771.-
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