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Fredningen vedrører: Rind Kirke

• Domme
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Overfredningsnævnet
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116REG. NR. ~j4fTingl. 30/8 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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l ~ Rind præstegaard,
Rind

Akt: Skab IH'.
(udfyldes af dommørkontoret)

8.. tllll ....
formal.,.

Købers }
Kreditors bopæl; I i/~l/'

I l..
Gade og hus nr.;

(hvor aådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrednlDgsnl18vnet fol'
RingkøblDg amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fred~ingstilbud
Undertegnede Menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l ~

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

sogn

Arealet beskrives således:

En bræmme på 200 m dog mod syd afgrænset af åen og IIBtr. nr. l .1
jfr. Kortet. I tilfælde at, at det lige øst for ,kirken liggende h~
p~tænkes ændret ved tilbygning, genopførelse i tiJtæl4e af brandsamt ændringer iøvrigt af hvad art nævnes kan, da forpligter menig-
hedsr~tn§b1t&a1otJlg&tJ1Iew~gge tegninger og spørgsmll .for fred-

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vJatRR~t- 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.

~~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Mnhr.:ii er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l ~Rind præsteg. af

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Rind sogn,

dog uden udgift for m det
Påtaleberettiget l herihord til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

~lk i'Ø.JjIirft

Rind' den 21/5 1951.
Holger Andersen

fmd.
for menighedsrådet.

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

~vVV'v~vxxxxxxtix.xxxxxx:til5a:xx~., hvilket matr. nr. i forbin-
~;;nr1.lund l Veste.r Gø,llild ibd. udgør et landbrug.

Det fredede areal ses inategnef på ve&lagte kort, af hvilkefl en genpart bedes henlagt på akten.

sogn

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 21/6 .19 •
51.

u. Richter

-,
Jensen &: Kleldskov, A/S, København.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 30.8.1951.
Lyst Tingbog Bd. Rind ur. C .Akt. Skab N ur. 165.

Skrivelse fra kirkeministeriet forevist.
Sølling.
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'I.'ing1. 9/8 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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l i Rind prmstegaard m.m.,
Rind sot;n

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

BestIllIn,..
tormatar

Købers }
Kreditors bopæl; IYY

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlDgsnævnet fol'
RlDgkøblDg amtBl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Emil PeCtersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l i

af Rind præster,aard lIl.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

Rind sogn

Arealet beskrives således:

Ile østligste 200 m. af OVenlilD:'vntematr. nr., nemlig arealet mellem
matr. nummcrets nordskel og åen, jfr. vedlagte kort.

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

ikke p~ 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 forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre et skur til kreaturer og tIl
at sl~ don bevoksninc, der st~r p~ engen.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min eiendom matr. nr.
l i af Rind præsteg~lrd W m.m. 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 25/7 1951.
Peder Emil Pedersen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l i
af Rind. præstegt'lrd m.m. by Hind -

sogn

~XXXXXX~KXXXXXXX~XXXXXX~XXXXXXXX4~~~~~~~~i~
&li~P~i\liIiUf.XRi':lC :mmc~JIaii(lJISP'lii.X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den G / 8

II. Hichter.
19 51..

Jensen & KJeldskov, AIS, Københa\·n.
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Indført i dagbo(;en for retskreds nr. 80, Herning købstad. m.v.,
den 9. august 1951.
LYDt Tin~bog Bd. Rind. nr. C A~t. Skab L. nr. 156.

Sølling.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01638.00

Dispensationer i perioden: 02-12-1992



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT \lo~~. 00

Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 2. december 1992
R.A.F. 165/92

Arkitekterne
Gammeltorp 2
7700 Thisted

Vedrørende anmodning om tilladelse til udvidelse af eksisterende
kapelbygning ved Rind Kirke, matr. nr. 12, Rind Præstegaard,
Rind, beliggende Rind Kirkevej 26.

4t Efter en besigtlgelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Viborg Stiftsøvrighed, Herning Provsti, menig~
hedsrådet og arkitektfirmaet Dall og Lindhardtsen A/S, meddeler
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation til
den ansøgte tilbygning, der ikke vil komme til at genere indkik-
ket mod kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.



Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge ttl

eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

~GRM
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