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Afskrift.

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.35/51.

Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: 11 Egens by
(i København kvarter) og sogn.eller (i de sønderjvdske lands-

dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr.: ejerlav,

sogn,

Akt; Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

,
"Købers }

. bopæl
Kredltors •

L
Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);

~redningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Gade og hus nr.;
(bvor sAdant findes)

82 - 15/1 1952. Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Ole Olesen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. af Egens by. og sogn, at11
lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Arealet indenfor en afstand af 100 m fra kirkegårdsdiget
mod nor d og vest.

~. II lJ \

Fredningen har følgende omfang: . -
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,."

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssted~r, !sboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendo genstaLnde.



.,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses _på min ejendom matr.

11 af Egens og sogn, dog uden udgift for mig.by,nr.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egens
menighedsråd hver for sig.

Bgens 8 /11 19 51., den

Ole Olesen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

af Bgens11bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. by,
l,• l,

o g sogn, afX!}ut.k9rnxxxxxxJtroxxxxx~xxxxxxf:J,tlK.xxXXX.lQJPx;IDt'K~X!»:mcOO".

Ji::xfXi~OOKxneM:XJ:Jf.MK:xtlltXXXXXxxxxxxihldx~K~t{:i:Kl.UJxn:1g:xW~a:lEM~irod~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 j1
K.G.Larsen.

IndfØrt i dagbogen for retskreds ur. 57 Ebeltoft købstad m.v.,
den 15' jan.1952.
Lyst. Tingbog 16 blad 33. Akt:Skab K nr.574.
Til præjudice hæfter pantegæld og andre servitutter.

N.O.Nygaard
cst.

]9 52 .

-:- -:- -:-

Afskriftens r~gtighed bekræftes.

_l
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

~redningsnævnet for Randers amt. F.S,35/51.

lSk,lSi Egens
by og sogn.

Akt; Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr.; ejerlav~ 80gn:
(i København kvarter)

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

sogn,

"Købers }
K d't bopæl. ----re I ors

Gade og hus nr.~
(hyor sådsnt findes) •

AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.

S3 - 15/1 1952.
Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Jacob Martinus Jensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. lSk, 18i af Egens by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede.

Arealet beskrives således:

Arealet indtil en afstand af 12 m fra kirkens indkørsel •

~ . Fredningen har føl'gen'ae omfang:'

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidig-t 'eller 'vedvarende,
". • L

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-,,- .,)
skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstapde.



For fredningeh kræver jeg 'ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud_ tin~lyse!l på min ejendom matr.

nr. 18k,18i af Egens by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget r henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Ege ns
menighedsråd hver for sig.

Egens , den 8 / 11 19 51.
Jakob Martinus Jensen.

e
e

'U

Idet fJ~dningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 18k, 18 i af Egens by, •0e sogn,x&~xxxxxx~~~xxxxx~xxxxx~xxxxx~OCX~~~~~x
PC::tdtbdli~XiKOCIXXUl:KXX1XXXxxxxxxxxxblli.xrdgør:xm::x1:K:mtb:mgx:fieK:fNdalOC=arexlx:Jm(JiIIDtegmwc
wk~WxlIDtk~k~jig{tc!mC~~m~x~~~:xOOx~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/1 19 52
K.G.Larsen.

,
Indført i dagbogen for retskreds nr. 57 Ebeltoft kØbstad m.v.,
den 15' jan.1952.
Lyst. Tingbog 16 blad 62. Akt:Skab L nr.468.
Til præjudice hæfter pantegæld.

N.O.Nygaard.

~J.. -,-j~Afskriftens

cst.
-:- .- .-

rigtighed bekræftes.

;Fredningsnævnet tør ~.,' SEP '955
lPd.ers Amt. . ",;d
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse

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

,... r).,';: I(G1 '5 Il-.s· ~"
Mtr. nr.; eJerlav~ sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr'l ejerlav,

sogn,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkonlorel)

18n Egens by
og sogn. )

Købers }
. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(bvor sådant ftndes)

Anmelderen~ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

109 - 22/1 1952.
stempet--

Fredningstilbud

Undertegnede Helga Sørensen
af Egenstilbyder herved som ejer af matr. nr. l8n by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

a) Arealet beliggende øst og nord for kirkegårdsudvidelsen og
~ afgrænset mod vest; nord og øst af matrikelsskellet og afgrænset

mod syd af opkørselsvejen til kirken. L

b) En bræmme på 12 m. bredde langs sydsiden af fornævnte opkørsel
til kirkegården afgrænset mod vest af matrikelskel og mod øst
af byvejen.

, ·Fr~dninge~ har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges elle.r beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

liges<!m der heller ikke på arealerne må anbrin~es transfo~n:at?rst~tioner, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring fif r!'ld-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
ø v U

Jeg forbeholder mig dop.ettx:lltlx anlæg af en- frugtplantage •



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 18n af Egens by, og sogn, ,dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egens

menighedsråd hver for sig.

Egens , den 8 /11 1951 •.
Helga Sørensen.

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 18n
Lo • ~ \J

af Egens by, •

e
e

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
"

og sognJ@iJb1rntfIDr«:xXX:.lQ x~xxxx ~N·xxxxx.i~xxxxxJ!kQx IDx~k:K!li[kKOOX

~Ilhin:dldmc)[l)f<t~IlDltr.xxxxxxxxxx.xi:bttx~Kx1X:koo.!ltb'nl:g;.xa~~.roWJ<MmtJ5~.xiXl~

.:;p:tJMldl~oc::k~mmmJeJ[~!XJXlxt:xOOix!~lxOOklg1K:N:åc.xk.tJrooc

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 / l 19 52.
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57 Ebeltoft kØhstad m.v.,
den 22' jan.1952.
Lyst. Tingbog 16 blad 66. Akt:Skab C nr. 619.
11il præjudice for servitutten hæfter andre servitutter og pante-
gæld.

N. O. Nygaar d.
vst.

~AfS~~:ft'ens rigtighed ::~ræftes.

]'redniKigsmævnet :far
Rwu!eDl !mte ~ 7: SEP. 1955

::>
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Afskrift. . .
JustItsmInIsteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvittermger t,l udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.35/51~

199 Egens
by og sogn.

Akt; Skab nr.
(udfyldes af dommerl«Jntoret)

Mtr. nr.; ejerlav~ sogn:
(i København kvarter)

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

sogn,

Købers }
K d·t bopæl.re I ars

Gade og hus nr.;
(hvor sAdent findes)

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Stempe~

Fredningstilbud

Undertegnede Søren SkØdt Sørensen
af Egenstilbyder herved som ejer af matr. nr. 199 by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Afealet beskri.e8 si'tleEles:

Hele matr.nr.et •

J

~ 'FretlningenL har følgEmde omfang: '

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke 'på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster~.- ,. --
o. lign., ~ ej Vopsættcs skure, udsalgssteder,. is~oder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

I

_J L---



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses _ på min ejendom matr.

nr. 199 af Egens by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget "i "henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egens
menighedsråd hver for sig.

Egens. den 8 /11 19 51 .

Søren SkØdt Sørensen.

e
e

J

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 199
o

af Egens by, •og sogn, a{Xmlltlro:mxxxxxxJt~xxx xx~.1'Kxxxx:x.f~Jx:xxxxx~~J&M~J{x~x

Jdxfx1~~~~Jt]@MM~XXXXxxxxx~3t~~~!~~H~~~m~Ø!~

~ve:etJ:lii~~N.Xa:fx1x.Wkoc-xerox~mn~·Jl}{KR~~ch~xJP!t~m·

FredningsnævntJt for Randers amt, den 15 /l 19 52 .
K. G.Larsen.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.57 Ebeltoft kØbstad m.v.,
den 15'jan.1952•
Lyst. Tingbog 16 blad 74. Akt:Skab L nr.465.
Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter.

N. O.Nygaard
cst.

-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredil~ng·;nævuet for 55
Rodm Amt. • 7: SEP. 19

~
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