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formular

D

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

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
l!redni~snævnet for Handers amt.
]'.8.23/50-14.

Mtr. lir.; ejerlav, sogn: 3a Lerbjerg
(i København kvarter) by og sogn.

eller ,ide sønder)vdske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr.; ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ...
(udhld." øl tlomm.rk4ntoretJ

Købera }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.;
(bvor Ildant flades)

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);
l!redningsnævnei for Randers amtsråds-'
kreds ved domner Fog, Mariager.

4017 - 12/8 1~52.
8tempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gdr. Jesper C.J. Ginnerup, Lerbj erg,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3a af Lerbjerg by. Lerbjerg sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l) Arealet mellem kirkegårdens vestdige og landevejen.
2) Arealet nord for kirkegården, fra de nuværende bygninger og øst

for kirkegården, i begge retninger i en dybde af 100 m fra kirke·
gårdsdiget.

Fredningen har følgende omfang:'

Arealerne må ikke bebygges el1~r beplantes med høje træer, midlertidigt eIler vedvarende,

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

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstcder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
t

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

-'
Jeg forbeholder mig dog ret til at bygge et maskinhus nord for kirl{e-. . .

gården i forlængelse af laden og fralægger mig ansvaret for til-
• c

stedeværeIsen af en allerede aps Li11et telefonmast og en allerede
op sLillet lysmast ve st for kirken.

Jensen & KIeldskov, AIS, København.
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For fredningenkræverjeg ingen erstatning. . '.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 3a afLerbjerg by, Lerbjerg sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt,ogK:Ler b j er g
menighe dsråd og provstiudvalget .

hver for sig.

Lerbj erg, den 5 /8 19 52 .

Jesper Ginnerup •

Idet fredIlingsnævnetfor: Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbu<),_

bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut p~ matr. nr. 3a af Le r-b j erg by,

Lerbjerg sogn,af hartkorn: 5 tdr. G skp. O fdk. 6i- alb., hvilket matr. nr.

i forbindeIsomed matr. nr. 2a m. fl. ibd. udgør et landbrug. :fieOCirJl:deliIoc:;arexllcsex:xMkegø:et

Fredningsnævnetfor Randers amt, den 8 /8 1952
P.n.v.

e.o.
A.Kristensen

sekr.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del af

SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
12'augo1952.

Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab F nr. 4510 !
Matr.nr. 3a er'ansat til: O tdr. 5 skp. O fdk. Gi albo

l!'orud hæfter pantegæld og servitutter.

J.Hansen.

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

PndDlngstæVllet tor
Randers Amt. -7:SEP. \955

i;
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D

Afskrift.
REG NR /,:'.2. t:!.~/,.. / S

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

Predningsnævnet for Handers amt. ~\.S. 23/50-14.

4a Lerbjerg

by og sogn.
Mtr. nr.; ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de sønder)vdske lands-
dele) bd. og b!. j ting-
bogen, art. nr.,' ejerlav,

80gn.

Akt: Skab ...
(udfyldes Id dømlMtkontorBt)

Købere }. bo æl'Kredltors p.

Gade og hU8 nr.;
(bvor Ild.nt findes)

AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);
]'x'edningsnævnet for Handers amtsråds:'"
kreds ved domrær Fog, Mariager.

4016 - 12/8 1952.
Stempelfri • Stempel: -- kr.-- øre.

Fredningstilbud

Und~rtegnede gårdejer Martinus :Pedersen, Lerbjerg,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4a af Lerbjerg by. Lerbjerg sogn, at

lade nedcnnævnllJ aleal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den lod af matr.nr.4a, der ligg-er mellem kirkegården og
jernbanens areal at regne fra de nuværende bygninger og 170 ID mod

øst.

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 ~j ops,etfes skure, udsalgssteder, ishbder, vogne til beboelse eIler opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende gen~tande.

Jensen & Kleldskov, AIS, København.
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For f;e'd~ing~nkræverjeg ingen crstatning.

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

nr. 4a af Lerbj8rg by, Lerbjerg sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget(henhold til foranstående er fr<?dningsnævnetfor Randers amt,~ Lerbjerg
menighedsråd og provstiudvalget.

hver 101' sig.

Lerbjerg ,dcn 5 /8 19 52 .

Martinus Pedersen.

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,~ . .,
bfstemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4a afLerbjerg. by,

fdk. 2 3/4alb., hvilketmatl'.nr.Lerbjerg 3 tdr. lsogn,af hartkorn: skp. 2

" i forbindelse med matr. nr. 8e ibd. udgør et landbrug.X>m:xooJl:edI»lml.Jcxe&:xiH:d:tQlOOx

..
Fredningsnævn(Jtfor Randers amt, den 1:3 /8 19 52.

P.n.v.
8.0.

A.Kristensen
sekr.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en del

af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den l2'aug.1952.

Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab A nr.186.

Forud hæfter pantegæld 08 servitutter.

J .Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighect

Jndntnl;iJllænld for
Randers Aull.

bekræfteso

-7 :SEP.\955r;:..
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tl1 udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

1!redningsruevnet fa r Randers amt. F. S. 23/50-14.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: 10h Lerbjerg
(i København kvarter)

eller (l desønderjvdske lands. by og sogn.
dele} bd, og bl. j ting-
bogen, art. nr.i ejerlav,

80gn.

Akt: Skab 111'.
(u.4fyld .. GI domlfl.,konforøt)

Køber. }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.; .
(bvor Ild.ot Rødes)

Anmelderene navn og bopæl (kontor);

l!'redriingsnævnet for Randers amt
ved dommer :F'ag, Mariager.

Stempel: -- kr. -- øre.

1~33 - 4/4 1953.
Stempel fri.

Fredningstilbud

Undertegnede brødre l!:vald og VoJmer Jensen, Lerbjerg,

lOh af Lerbjerg by.tilbyder herved ~om ejer af matr. nr. og sogn, at

lade nedennævnte areal af uvennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Det sydligste af lGdden i en dybde af 10 m langs vejen, regnet fra
riet vestlige skel og indtil en linje i forlængelse af nordre kir'ke-
gårdsdige (med retning fra østsydøst mod ves~nordvest).

Fredningen bar følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes rf.ed høje træer, midlertidigt eller vedvarende,,. .
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster. .
o. lign., derpå ej opsættes skure" udsalgsste~er, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jensen & KJeldskov, AIS, København.



For (redningen krævåil~ ingen erstatning.

Vi _ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på lItinoejexiltaox matr.

nr. 10h af Lerbj erg by, og sogn, dog uden udgift for qx OS.

Påtaleberettiget i \i"nhoJd til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,og>e provsti-
uuvalget og menighedsrådet

hver for sig.

lJer b j G l.'Igll

Ewald Jensen.
2J/3 19 J) •.

Volmer Jensen.
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idet fr~dningsnævnet for Randers amt modtager og god kunder }oranståenØe fredningstill:lUd,

bEstemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 10h af Lerbjerg by,

og ·sogn,.~roooxxxxxx~docxxxxx~XXXXXKMkxxxxx~XOOOOk~~)IIK

~~,m~oc~xro~xoor.{XXXXXKxxxx~~~~t~ooro»rogxØ~kwre«ocare~~~rooc

Fredningsnævnet for Randers amt, den 27 / 3 19 53
.I!' O g.

Indført i dagbogen ['Ol' retskreds nl'. 59 Hougsø hc:rred og en del af
SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
4'apr.1953.

Lyst. Tingbog Fol: ~ct: Skab M nr.166.
J.Hansen.

-:- -:-
Afskrii'tens rigtighed bekrcef'tes.

Fredningsnævnet for _ 'SEP 1955
Ilalldl~I'S Amt. ~

/;;
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