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Fredningsdeklaration

Underskrevne ~ r
ee

indgår herved P:l al nedennævnte areal af den

fs/6,;4 by,

for nærmere anført.
Arealet beskrives således:

mig tilhørende ejendom, matr. nr.ly''/H, af

r;Jl-4:r-Æ sogn, fredes som neden-

., Fredningen har følgende omfang:
Areak~ må ikke bebygges ~Iep ho~nt@8. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon- eller telegrafmaster, sku re, udsalgshoder, vogne til behoelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til:

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

matr. nr. /Y ~ fS f?,/rff hy, ~/A~ sogn.



Tinglysningen sker uden udgift for mig.

PiHalt'rettcn tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og m<'nighcusrådet

~a.,:~ sogn.

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til ve.JIA~le kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-
tion vedrørende matr. nr. I ~ ~ f~ hy, '

~ sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet. _

A/""/Y"~" .~4ec.~ .. V' ') ~.~ ~ .... _; ~. ~

Fredningsm€Vllet for Skan erLorg amf. Wa w III@~ den

q~~ /9.fj
~~/
/ I/~~.

, I't i nllr-:ll()~('n for rdf.1\1'(111~ Nr, ~Ajp,rre og
, .. \':';1 1:":i.'lllJI'l' S;tillt, .

for
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FrednIngsdeklaration

Underskrevne

. ~
indgår herved pfl at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. fif af

ød-~~ by, Ø~/.w,~ sogn, fredes som neden-

for nærmere anført. .

Arealet /lcskrives således: k ~7 tJt.f { ~~d~,

1ey&'P.d V"~ '3J -{.- ~ I-r IWcd k(,d ~.
~. 4t1j ( .i(~Li.s ~~) ~ ~ 1
~!utI.d~rJcl.t.u; ~.ate. U1'. ~l ~ ~ af ,kdLJ z,.:{ P.<-"f~.

~ .1'14. ~~~~~_ -J u,rv-> 4/, &1:< ~ .

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges •• , b(!l('lnnlps. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande .

.Jeg....C.grlt8hQ!(Jer rnig..,dog-ce.uu.:.

. For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. Jti t- øJ-~ . by, øvt~ sogn.



1ur.i1!temako -11 r~_ULlgQLCll..laDdLruf{sejern.lom-?

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

PMal<'rcttcn tilkomm{>r fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for p:5'dk~ sogn.

'l

,den ,2.7~~ h~-'!

7?/Wt-Z,
ee

•
Foranstående fredningsdekJaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kORi af 'matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. ~~ mfl. Øtf~4 . by,

~ sogn, på hvilket kort det fredede ?;ea.' er indtegnet.

/4.t.l. ~~ 1~~~ ~~ ~ ~·d~. bLN: ~~
Fredningsnævnet for Skanderhorg amt. ~den I.~. /95'"'1;
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Wftrt iB~bocml fer le~kredtl Xr. 47, Bjt11T8 Ol
Hatting II/\rre/ler med Voer og Nim llorreuor 6l.LJD.t

RMIIklleparl Birk, den -? S~p t9~L-

Lyst. Tingbog: Bd. ~~ 't......BI:
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FOR SKANUFrWOnl3 AMt'
RAADHUSGM)E 8 I

HORSENS

Frednlngsdeklaration

e\•

J..d"",, .J,J~J<rl .}OU-3SO"'t

pdkt.
inugilr herved pt. tit nedennævnte areal af den mig tilhør'ende ejendom, matr. nr. \Ad ' af

Ødln:zk hy, Ød6cA4
d ke. ICJ ~~ r f~

It..d&.1 ~ .t;,'d~~ -, ~~~.~./~t

Underskrevne

•
sogn, fredes som neden-

for nærmere anført.

Arealet heskrives således:

Fredningen har følgend·e omfang:

Arealerne må ikke hehygges ~ l.I~plaut~. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

tclefon- eller tclegrafmaster, skure, udsalgshoder, vogne til heboelse eller lignenue skøn-

hedsforstyrende genstande .

JeQ fgrh~bolder mig.. dog ~•
I

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Di~njreø'Zltion kanlysesP:;, min;;!; l
sogn.



I
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/M.Ir.I.
I

hvilke matr. nr. udgør en landhrugsejendom?

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for Y'd~~ sogn.

~~"~

cl

Foranstående fredningsdeklaration gorlkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kOø;Pi,al In.atrikuels-kort vedlagt .deklara-

tion vedrørende matr. nr. Jtf&. mfl. ". ~&vr4 hy,
. I

, 2 sogn, på hvi!ke~ kort det fredede area~ er indtegnet.

~I/J~ 7rc1atL1 tuu~ '4 t'rJ( ~. t:~~
FredningsnævnJ'l for Skanderhorg amt. fI.ø.m.m~ den I ~ ('lfif1~k'

~
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REG. NR. PifÆ G r -Ol v()

,
F R 'S D d I g r'} S D :3 1: L A :1 A T I o :r.

'.
Underskrevne rnenighedsrFl.adfor G3tbirk - YdinZ 80en~

in~3a3r herved paa for at bidraee til at værne O~ Østbirk
kj,rkes frie belies01ilied;at nedennævnte arealer, som til-
h0rer kirken, fredes Gom neden.for anførat«

Ar~alet beskrives aaaledes:
Irele matr. nr. 14t Østbirk by og sogn (kirksgsardsud-e•

" --~-------..videisen mod syd øst)
Bele metre nr. lae smstds. (den med over~igtservitut

"-_. ~-

behæftede del af præstegaardshaven)------_ ....

Hele matr. nr. 240 smstds. (parkeringspladsen syd for
kirkegaarden)

Den del af metro rir. la, som er belis~ende syd for jern-
banelini en og hvorpna præstesaarden oe .forrH3.gterboli.:ssl1mv. err----....~------.--
beliggende (præsteg~nrdshaven).

En bræmme paa lCO m. bredde af den del af matr. nr. la,
flomstøder op til jernbanelini.en, regnet fre. skellet til jern-
banens areal.

Fredningen har følgende omfaus:• Arealerne maa iit1(ebebyeges udover, hvad der maatte være
nødvendiet til kirkens og præstegaardens (forpagterbollg mv.l
eeet behov, og i saafald først efter forhandlinG med frednings-
nævnet for Skanderbore amt. Der mas ikke anbringes transformator-
stationer, telafon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder,
voene til beboelse eller lignende skønheds forstyrrende genstande.

Denne deklaration maa tinglyses paa de ovennævnte ejendom-
:nsmed paataleret for Fl"'ednjngsnCHvnet for Skanderborg amt og me-
niehedsrandet for Østbirk sogn hver for sig.

Form~ndena for meni~hed8ra~dene attesterer medederes under-
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~j:~"8V'~ I; rlekl;,c_~ l: i '111 'n.

'/f .] 1 l' l'o)' r;o'.',tl)l·l'jC .....Jo....,·n l].:~n t'-/. "'I·'A.te __ "'~" I !l(j'olYJ AnlSI;(o.icn·,'u )~ \LI . I I'

;t;,d( ;{~-(-t-<- •

j,~~
(!dH ~~.
~II f ~dtU-vvc. a.~'7.
~-1(?:~ ~db.,,·-v' ,

!JcA- ~~,{:.J ,.d- iJ~k,/~ .:t~G.- ....~ ol fU!
/W/\ '~~,~ ~ .·LUv ~e~"

. j.nr.
Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses

som servitutstiftende på matr.nr. l~, l~ og 24~ ~stbirk by og sogn,med følgende forbehold:
Så længe de pågældende arealer administreres af de ki~kelige

l,

m~ndigheder, træffer kirkeministeriet uanset fredningsdeklarationen
afgørelse om nyplacering af bygninger på arealerne og tillige om- '.

• : iselve bycceplanen, herunder til- og o~bygninger, forsåvidt bygningerna l
skal benytte,~ til driften af præstegårdens jorder, til brug for præst~n
eller i det hele skal tjene kirkeli[;e formål. ,',.l

Fredningen bortfalder i det omfang, hvori arealerne senere ,
/'måtte blive inddraget under kirkeg~rden. l

Derimod kan ministeriet ikke tiltræde, at lil3.tr.nr.14!, der er ~,'
inddraget under kirkeGården oG ta[';eti brug 80:n uegruvelseSIJlads,

rI (,,1'
"1": J

.. .••. t '.'~'.''



u-. .............

indgår unuer fl'cdnillgen.
[il'l:eminiblteriet, elen 21. aejJt'3mlJer 1955.

((
,/ I ) P. U. V.
'. I, l:i ,i I 00 l' I ~/~' "

.... 'I<f"::~ ....'...J. B.

-,~-,->' ~ -44
.~(- .

Foranstaaende deklaration godkendes.
Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

. 1~: T ........ -.I l r •
,:.: ], SI l\Nry·· ~ ~ .... ,

lo\I.,'I::"f I' . .-:.'

~!,' ,'1E ...

den 6 februar 1956.

'1
I
I
I
I

njført i daJbogen for ret;kreds nr. 47, Bjerre og
~atting l:orrcd~r ned Voer og Nim herreder samt

" . ' 7 FEB 1956.lt~n...bullegJ.ard bIrk, den .... /
Lyst. 'fl.1gLuJ: Dd.~ 17! b!.:

l'jo,li fl~ah r nr. Y"J
.'

•
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Fredningsdeklaration

Underskrevne ~o~nRra2a for Østbirk - Ydin~ kommune

ko:wnunen
indgår herved på at ",elle"II~' "tI'. lUt ni lir den ~ tilhørende ejendom, matr. nr. 24g af

Ø:3tbir:v:: by, Ostbirk sogn, fredes som neden-

• for nærmere anført.
Arealet beskriv,es sttlcdes: (Hobol tg minde)

/

, F~edningen har følgende omfang:

Arealerne ml! ikke bebyggt's eJler heplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til:

For fredningen ydes der intet vederlaa.
Lj';:ommun ens

Denne fredningsdeklaration kan lyses pan filoi.ft. ejendom,
matr. nr. 24 e Østbirk by, 0;:-,tbirk sogn.



hvilke matr. nr. udgor ('n lanllhrugscjendom?

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet
for 0stbirk sogn.

8()~nerfr1.(1f1.forln~j.n(l..:m attnster'3r med sin und-::rskrift, at
underskriverne udcar alle socnera~dqts medlem~cr.

'e

•

Østbirk-Yding Sogneroad /~~9 la t.-tj
pr. Østbirk den:/" q / l' eJ

~~~%k.~~~
/~ ft~~ 7~L. j<~ (0'rw~ ~/~
JfA~ ~-,-,--4~ ,<Y>h4nffl/ rrl~r~~
V:i;~~ ~~,

I

•
Foranstående fredningsdeklaration godkendes,

vedlagt t1eh16Ia= ..

mit 1l1;-

~O~nj P-l b.uilliet hOl l tiet fredede tilL,,1 tI itJt]lfgnet.

. F d . !/J"JUlWC .._,.J. ~
I'e mngsnævnet for SI{anderborg amt. lIa Bi iIJ cl, den /dl --r- .1r7
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IntJrort i llagho!~r,n fol' 1!I'H; 1'('11:;r;r. 117, lli~rrc og
Hufl ill~ 1ll'1'I'1'f/1\1' nli~d '. Uf'j" L~; J\iill IJeJ'J'(\l!or Ramt

'-"~j ('[P10r-/Ht~nsbll]]c~aard IHrk, den ~.' ) ~ -, ,-,:'"r _

1.1'0' Tingbog: Bd. ~/- BI:
Akt; Sl~ab f, -- Nr. / Z1 -
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