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Deklaration.

Undertegnede b~ke~ J. P. Madsen af GudWDholm,der er ejer a~

husmandsbruget matr. nr. 13 ba, 13 bk, 13 q og 13 at Gudumby m.m.,

Gudumsogn, erklærer herved for mig og ef'tertølpnde ejere af æwnte

ejendom, at der for at sikre Gudumholmkirkes trie beliggenhed ikke

nogensinde må opføres nogen bygning, hus, skur, hønsegård eller lig-

nende på den ld.rkqladaen modvest, syd og øst omgivende lod matr.

nr. 13 ba, således at der vest for k:1rkepladsen ikke opføres bygnin-

ger indtilloddens vestlige skel og med syd indenfor en atstand at

10 meter tra ld rkep lad sen, medens der mod ø.t må opføres et hus,
•

hvis udseende dog skal godkendes af Fredningsnævnet for Aalborg Amt.

D~e Aeklaration tinglyses som servitutstiftende på nævnte

ejemom.

Påtaleberettiget er menighedsrådet og FredninaaaBVnet for Aal-

tt borg Amt hver for sig.
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UDd.r~.gnede huam~ ~.nu.l lI1chael Iie18en, Gudumholm,der

ejer husmtptdsbruget matr. nr. 13 " ~3 _, 27 ae og 11 ao Gudum b7 a.m.

Gudum sogn, erklarer herved tor mig og ef t.ertø 19ende ejere at den til

Gudumholm1drkegå~s nordlige skel gransend. lod matr. nr. 13 83, at

der ingensinde ml o~tør.s nogen bygning på nævnt. lod ærmere kirke.

gården end 15 meter.

Denne deklaration tinglyses 80m •• rvitutatittende på f'orDBvnte

ejendom.

Påtaleberettiget er menighedsrådet og Fredningsnævnet tor Aalborg

Amthver tor sig.

Gudumholm i oktober 1951.
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REG.Nl 112 '2. ,02.

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 127111.

Aalborg, den 11. august 1993.

Sejflod kommune,
Teknisk Forvaltning,
Stationsvej 5,
9280 Storvorde .

ES 39/1993: Matr.nr. 13 bæ Gudum by, Gudum - Opførelse af service- og red-
skabsbxgning ved Gudumholm kirke.

Under henvisning til Deres skrivelse af 22. juni 1993 og besigtigelse den 5. august 1993,
hvoraf udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at nævnet kan godkende, at der opføres

. ny servicebygning ioverensstemmelse med de fremsendte tegninger og beliggenhedsplan
på betingelse af, at det eksisterende redskabshus fjernes, når den nye bygning er taget
i brug.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet.

Sortsøe Jensen
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