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Justitsministeriets genpartpapir. TIl skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. 0:. (vedr. fast ejendom).

lo!!! Grøde by',
Ikast sogn.

Akt: Skab nr',
(adJyld .. al d<>mm<rlwnlørd)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(bvor ddaDt 6'1d~) Fl'edaingsnævnet fol'
Ringkøhing amtsrådskreds.
Holstehl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Richard Madsen, Isenvad,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 10E! Grøde by,

af by Ikast
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr.

. Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, ~
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til al i tilfælde af ildebrand at genopbygge
de på parcellen liggende bygninger.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

10E! af Grøde by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Ikast sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Isenvad menighedsråd hver for sig.

Isenvad , den 22 / 9 19 52.
Rich. Madsen. f

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lom
af Grøde by Ikast sogn,

~~XZXZXZX~ZXZXZXZX~XZXZXZ~kZXZXZXZ~~~~~~mzx~~~_
ddsZxm:J4ZllGBK2J1tZ N.Zq1flEazQi~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25 / 9 19 52 .
H. Richter.

Jea.en &- Kleldskov. A/S, KotlenhlVb.
1I0UNIlORQS IIOGTRVIUl"AI, HOlSTiBl:lO
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 27. september 1952.
Lyst.Tingbog. Bd. Ikast. nr. B.
Akt.Skab. o. nr. 615.

Rygaard
cst.
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Bestilling.·
formular

D

REG. NR. /9//
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m.o:.. (vedr. fast ejendom). / I) /,'

-</ ."l j ri" ... '-o" J ,.
;I~ ' .•

,9!,lo~ Grøde, Lkast sogn. Akt: Skab Dl',
(udJyId .. ol dommerlconlo,ofl

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor)~
Gade og hus nr.:

(hvor ddant fil]d~) Fl'ednlngsnævnet '01'
Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
HoIstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Chr. Hansen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9!, lo~

af Grøde by Ikast sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af de to matr.nr. der ligger udfør (øst for)

kirkegården, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bebygge den del af de to matr .hr.

der ligger 25 m. fra kirkegårdens østgrænse.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

9!, lo~ af Grøde by Ikast sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Isenvad menighedsråd hver for sig.

Isenvad ,den 14/4 19 53.

Chr. Hansen.

Tiltrædes af mig ~om ej~r

af matr.nr. lo~ Grøde. f

Isenvad d. 21/4 53.

Gudrun Hansen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9!, 1o~
af Grøde by Ikast sogn,

Jl!k*~2J.Mzxzxzxz~:x:zxzxzx~ilsxzXZXZX~l":XZXZXZm hvilket matr. nr.~
<bdxx:lXIJ:lkxIIk;x:m ilxk udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den16 I 4 19 53 ..

H. Richter.
Jcnlca & Kleldøtov. AIS, Københl'9'b.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v. den 23. apr. 1953.
Lys~: tingbog. bd. Ika~t. nr. A/B.
Akt: skab. D. nr. 420.

Rygaard
cst.
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Akt: Skab nr.

.00
REG. NR. ,/9//

MiJrorhold 1·"~- --.
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