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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

41 Tøndering by og
sogn (41, 4k, '1b smst købers }

- . bopæl:
Kredltors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerltontoretl

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Fremlagt i fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskre ds, den 28.12.195 Aømelderens navn. og bopæl (kontor):

Gade og hus nr).: Otto Kiørboe. Fredningsnævnet for
(hvor sådant finde.

Viborg amtsrådskreds.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

.D ek Ia I'a Iio n.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 41 Tøndering by og sogn

af by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Tønderi ng kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses æee overa l t
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en lini e, der udgår fr a det punkt, hvor
vestskellet af m.nr. 41 drejer skarpt mod vest, til det nordvestre
hjørne af m.nr. 4aq, derefter fra dettes nordøstre hjørne tml det
punkt, hvor det sydlige skel af m.nr. 4,1 drejer skarpt mod syd-syd-
øst og der efter i sy d, ø gt; , nord og vest følger matr. nI' •.-skelle t
for m.nr. 41

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Tøndering sogn, hve r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. fo r sig.

Tøndering ,den 26. juli 1951.

Kristen Bundgård.

Til vitterlighed:

A.Johs. Hansen
provst

Helge 0sterby
sognepræst.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 23.okt. 1951.

Otto Kiørboe. v. Rasmussen. J. C. Krogh,
Tøndering, sognevalgt mdl.

Tinglyst i retskieas nr. 77, Skive købstad m.v.,
den' 12.12.1951.

.......
Tage Andersen

kst.
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