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Deklaration.

_ Undertegnede gårdejer Søren Fetersen .Christense:Q. Degn, N ør-
holm, der.er ejer af landbrugsejendommen matr. ,nr. l. a ,Nørholm by
og sogn, erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af'forDæNnta
ejendom, hvis bygninger ligger i unliddelbar nærhed af ~ørholm kirkes
norcUic,e dise, at ::..årdensbygninger, hvis de JlL:1tte blive nedrevet
eller 1Jc:.. anden m~-l.degct til grunde, ikke må genopføres nærmere ved
det nordli::;e kir .i<.e"u.ardsdige end 7 meter • JeG forpligter derhos
~ig 03 eftarfo16ende ejere til at respektere kirkens fortovsret.

Den':l.e dekLlre.tion [I ~t tin::lys,:,s som servi tutstiftende på metre
nr. l a N)'.JI'holrIl.

r~0.taleretten tilkommer rnenighedsrs.det og frednine:snævnet

hvp.r for oig.



REG. NR. /Jo$ ~..t-
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Genpart
af

den i akten til matr. nr.. 14~ m. fl. Nørholm by og sogn beroende ting-
lyste deklaration.

---00---

Stempel: - kr. - øre •

• Lov 140/1937.
Deklaration.

Undertegnede gårdejer Laurits Lund, Nørholm, der er ejer af landbrugs-
ejendommen matr. nr. 14 a, l b, 66 c, 75 l, 75 m Nørholm by og sogn, er-

klærer herved for mig og efterfølgende ejere af forn~vnte ejendom, at der
ingensinde må blive opført nogen bygning på matr. nr. 14 a syd for en
linie, der er en fortsættelse af Nørholm kirkegårde norddige.

Denne deklaration må tinglyses som servitutstiftende på fornævnte
landbrugsejendom., m

Påtaleretten tilko~r menighedsrådet og fredningsnævnet hver for sig.
Nørholm, den 24. 4. 1952.

. .
~:...,
4;' •t ~ndført i dagbogen for retskreds nr. 66, Nibe købstad og Hornum herre.,
~ . 4en l. OKT. 1952. Lyst tingbog for Nørholm bd. I bl. 37. Skab R nr. 168.
~ .~.
(
~,:
f: ,antepld.

1'1~'l"
e'

~'.'~::
Ji:,

Laurits Lund •

Anmærkning: Den tjenende ejendom e~ forud behæftet med servituter og

Ole Mitens,
cst •

Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren 1962.

Ifr. 3~ O.
Politimesteren i Nibe.~.' '.!. .' , ~ " .. ... ;" •• ,7
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lJeklaration.
- .Jens .

Undertegnede' gårdejttr ~,=.cr Kjær, .Nørholm, ,der er ejer,
"

af landbrugsejendommen matr. ,nr. 15 a Nørholm by~og $ogn, erklærer
,

herved for mig og efterfølgende ejere af ~ornæv.nte ejendom, hvis
bygninger ligger i urniddelb~r nærhed ,ar Nørholm kirkes nordlige
di~e, at gurdens bygninGer, hvis de ~tte blive nedrevet eller
V& anden måde gå til grunde t ikke ni. genopføres nærmere ved det
nordlige kirk.egaardsdie:e end 7 meter.

Det skal derhos være forbudt at orfare nogen bygning på matr,

nr. 15 a syd for en linie, der l,ber 2 meter syd for og parallelt
med ki~kecaurdens norddize.

Jeg forplir::,terderhos ruig og efterf,Qlcende ejere til at
res~~ktere kirkcn8 fortovQret.

Jenne rleklar3tion ni, tinGlyses som servitutstiftende på

J:~ltaleretter1tilkommer menie::;hed;.jI'iidet 013 fredningsl1,:.NrJ.et

l" l',1'[10 lIl, don
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