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Akt: Skab pr...~_ ......... _ ....
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Deklaration •

Undertegnede gårdejer Bernhard Nielsen - fuan af Flejsborg.
der er ejer af landbrugsejendommen æatr. nr. 2 a og 3 b Flejsborggaardl
b'lejsborg sogn. erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af

nævnte ejendom. at der ingensinde p~ matr. nr, 2 a må opføres bygninge]1
være sig huse. skure eller lignende nærmere Flejsborg kirkegaards
vestlige og nordlige dige end 20 meter eller på matr. nr. 3 b nærmere
kirkegårdens sydlige dige end 50 meter.

Denne deklaration mt tinglyses som servitut på matr. nr.
2 a. 3 b Flejsborggårde.

Påtaleretten tilkommer menighedsrådet for Flejsborg sogn
og fredningsnævnet for ~alborg amt hver for sig.

Flejsborg. den

Ven'"



e1l1.

Omst;~elJde deklarc..tion vedrørende mntr. nr. ~~ 0t-: ')b :b'lcjsborgg~tru,
Flejsborg sogn, tiltrædes af landbruesministeriet som skødehaver.

Landbrugsministeriet, den 26. januar 1952
1'. r1. V•
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Indført I dagbogen for retskreds nr. 65, t..g.-r. - 6 ~I:R 1952
købstad og Ars-Sl~~r. d~
Lyst tingbog: 81n ~&. ~~
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Deklaration.

Undertegnede gårdejer Kristian Bagger af Flejsborg, der er
ejer at landbrugsejendommen katr. nr. 4 og 2 c Flejsborg gArde,
Flejsborg sogn, forpligter herved mig oS efterfølgende ejere af

tiævnte ejendom til ikke at lade opføre nogen bygning på matr. nr.4,
der grænser til Flejsborg kirkes østlige dige, nærmere ved dette
dige end 50 meter.

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejendom-
men, sAledes at påtaleretten tilkumæer Flejsborg menighedsråd og
fredningsnævnet for Aalborg amt hver for sig.

~'lejsborg, den lo. (~~r.~rf'l)en 2.~.")1.

•

ifldtort I dagboc;cll ior rct~~rcd5 nr. 65, LØ96lø.

købstad og Ars:SIc~rr~der, den I/J1
Lyst tIngbog: Blnd~~ __ -:-- _

Akt: Skab -----r-r tf nr jo 3.::::>~--~----- ~
/



FREDNINGSNÆVNET>

•

- - ~------------



Anmelder:
Fredningsnævnet

for ;'..' :'~n"gAmtsraadskredl
r: Ir Lundby

Deklaration.

Undertegnede menighedsråd for Flejsborg sogn pålægger
herved den af menighedsrådet til parkeringsplads erhvervede grund ved
Flejsborg kirkegaards aydlige dige matr. nr. 3 x Flejsborg gaarde, Flejs-
borg sogn pligt til at holdes ubebyg~et.

Denne deklaration tinglyses som sarvitutstiftende på matr. nr.
3 x, således at påtaleretten tilkommer stiftsøvrigheden og frednings-
nævnet for Aalborg amt hver for sig.

V.Hornum præstegård pr. Års d.14'december 19'1.

I
~~

so~epræst, ~ormand ••
På st1ftssvrighedens derom fremsatte anmodning bemærkes udtrykkelig, at
nærværende deklaration er underskrevet på FleJsborg sogns menighedsrådp)l
..esae. ~~~~~«...

V.Hornum præstegård pr. Års d.13.2.1952 •

..//~
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j)ct tiltrædes, u.t n":T'l'2rende fr<3dnir;t::sti1bud tin:.-lyses

som servitutstiftende p .. ejendom mQtr.nr. 3x, l"1ejsborg Gi:arde,

.b'lejsborg Sogn.

Kir~eministeriet, den 7. marts 1952.
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Indført f dagbogu) for retskredi nr. 65, Løgnøl
k.øbstad og Ars-5kt.;terreder. den~

Lrlt tingbog: 81~ .. ttl.,_- __ ---
Akt:-Skab ø0 ~_8--., --=--___ _
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