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REG. NR. /.If~
Justit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(utifyl4ts øl tlommerkonlolet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de søndcriydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

1.1.111.8.1.'7.1
UOTed.~erIav.t.
Hover 8080.

Købers }
K d't bopæl:re I ors ..·..;l ..

,,':\ j'-
I ,~,!.. '

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

lhvor ø.ldont findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede aeolghedert...4

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l l 8'2 1.l. $1. 8' _

af 'HovedejerloV'e' by Rove
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

De plpldeade aatr.or.e 1 dere. fllW. u4atl'8lkDillS. 'beUa_Dde
heoholdav18 ...st, 81d. Dor,j og ves' tor Hover kirk..slr4.

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

Ikke på arealerne mil graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalg,steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gen~lande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

4.t.
på J!hejendom

SOTer

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
~ er indfor~tået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

1.!.IS.8J:5t7.! af Hovedejerlavet by

matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for ~i:x ael11d1adar6det.
Påtaleberettiget i henholdwforestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

menighedsråd hver for sig.

Hover , den 6 / 8. 19 52.
? M. V'.

JeDa Kr. Just.aeD.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.!.1,.i.8a.'1!!
af BOTede,jerlavet by HO"!" sogn,

~ftliDXXXDiÅh-Dmxdb:r.-.xuxDjtuxxxux~_Jlen"~
.zm~J6-dx XCialåalUaåPZdtaln

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 8 / 8 19 51.
H. B1chter.

Jensen &' Klcldskov, AjS, Købenbavn.

1iI0U"1I0"13~ BOaTAYIl,I(!P'1 HOlSTEIlJ:lO t.48b



De, 'lItred •• , at 1Ull"lm'ea4. ,...dD1aanl1bwJ tll11-
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Indført 1 dasboseDfor r8akrea. Dr. 8'. BiDgk,bias kø.taa I

Ia.v., 4811 15.11.1952.
L.Jat.11I1PoSI Bd. Hover, Bl. 1. Akt.stab.G. or.'74.

J. C. Cbriat1al18eD.
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Tinglyst 26/9 1952 i Ringkøbing. REG. NR. /~/~

BestfJIfnc,·
formular

Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreye, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyld" al dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
d København kvarter)

eller (i de s<lnderjydske lands·

dde) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

7~ Hovedejerlavet,
l-loversogn.

Købere }
K d·t bopæl:re I ors

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

lhvor sAdant hndes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anton Kirkegnard, Hover,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7a
af Hovede jerla vet by Ha VI.e r
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Et engareal beliggende nordvest for kirkegården, jfr. vedlagte
kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eilecxlxl:;ltclJltlt~ midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke pa arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og. telegrafmaster
o. lign., derpå ej op~ælte skure, udsalgs~teder, i~hoder, vogne til heboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gem,lande.

kg:~~~:mrgc:(i~M:ll:n:~

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

7a af Hovede jer1avet by Hover sogn,

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

Hover , den 23/9

Anton Kirkeg:lrd

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7a
af Hovedej er1avet by Hover - sogn

~~~~~xxxx~xxxxxx~~xxxxxxi~xxxxxx~~'
delse med matr. nr. 20
Det fredede areal ses in1negnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

bedes henlagt på akten.

fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24! 9

H RiiJ.ter.
19 52'

Jensen & KlelJskov, AIS, København.
1II0uNIOIIGS l:IOC1AYl':K,Ef<1 HOlSfllH'O t'.06
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REG. NR. ~~
pustihministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dde) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab' nr.
(rulJYld., øf dommørlwntoret)HovedejerlavQt,

Hover sogn. Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor øldsnt findes)

Anmeldørens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebl'o

Bestilling ••
formular

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Alfred olesen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8e-
af Hovedeierlavet by Hover
at lade neaennævYtte areal af ovennævnte matr. nr. rrede.

sogn,

Arealet beskrives sålede.s:

Den del a:t matr.nr. 8e, der er beliggende nordøst for Hover kirke.....
gård og udgør en trekant, jf~.vedlagte kort.

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

ikke på arealerne må graves grus ~lIer anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, Isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
~kaber eller lign. skønhedsfor~tyrrende genstande.

~~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
8e afHovedejerlavet by Hover sogn,-

dog uden udgift for mig.
Påtaleb\?rettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

menighedsråd hver for sig.
Hover

Hover, • den 23/9

Alfred Olesen.

Idet fredningsnævnet fol' Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8
af by e

Hovedej erlavet Ho'er - sogn

b1t-1i1h!iix:xxxxxxi'i"u l< yn x;;fxx:x:x:x* * x~j g * x x n~i1ket matr. nr. i forbin·
delse med matr. nr. la ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses 1'IIdtegnet på vedlagt e korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 29 /9 1~2~ .

Jensen & Klelclskov, AIS, København. H. Richter.
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