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REG. NR. //"3 N I k'/(! ,_t _,)'Ic:, ..;) 1)

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 9b mfl. Rese.n ~y og

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

sagn.

sogn

Købers }
K d't· bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(..«fyLdes af dommerlrontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fred~ingsnævl1et fol'
Yiborg amtsrådskreds,

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Frants Erik Drud . Deklaration.NJ.elsen
Undertegnede,~er er ejer af matr. nr.. . 9b

Resen og
af by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Resen 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 ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

. ~en ~el af m.in ~jendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod aNd af
af klrl(egafåsåtget 'Ø§ lli:lll);l§t.af-' matrikelskellet mod vej en, mod øst af

kirkegårdsdiget og dettes forlængelse mod syd, og mod nordvest af
en linie, der ud går fra det sydli ge ske175m fra det punkt', hvor
digets) forlængelse rammer vej en og til et punkt på kirkediget
20m, fra det nordvestre hj ørne lif kir kegår den. På det fredede areal:,
må ikke henlægges, overjord efter brunkulsgravnini.

Det fredede areal
sål8Q8s, SOIT! E1~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 Resen sogn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

, den 31. juli 19~

F.E. Drud Nielsen.

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe. Aage • "Ulæs.navn)



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18.juni 195).

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Kvorning Jensen.

Indført i dagbo~n for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,
den 19.sep.l"953..

Lyst ••• • •
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.

,den 16.januar 19~6r
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Tt!rra!n af
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Viborg'Amf.

Rigtig kopi af matrikelkortet.
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