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FREDNINGSNÆVNET>



Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(ø<ifyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

5k Vester Velling
bj' o~ sogn Købers }

K d·t bopæl:re lors .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 5k

af Vester Velling by Ol sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vester Velling 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 't/ebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beo
plantning eller andet, der nu -laMt eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begræftses moW
al--Ici1-kegåf:dsdi§et. ,o.g.~

er den del af 5t. uer ligger sydfor en linie,
der udgJ.r mo·j øst fra det vestre skel at 5k Goh-. f; "'" .'i7rJh

kichi<?J. r~,jft;ll'r'<frf dt-iu Id rtl v'ut/,4 '~'7 (,-~

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Vester Vellil'1S sogn.

vester Velling ,den 2.juli
rrnrist1an Marius Qlr1stenaen.

195~.tJ

Til vitterlighed:

Peter Hansen.
E. Jepsen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19Sj.l...;18.okt.
Otto Kiørboe. V. 3uslIlussen. tllr. ,renSeD.

Inuført 1 daibogen tor retskre.ls nr. 78. Viborg købstad m.v ••
den 7.nov. 1952.

Lyst ••••
Holm.

Genpartena :tiotiz~ed l:ekl'æftes.
•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger IIl. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af domme,lwnforet)

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

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

sogn.

48 mfl.
Veste:r Velling Købers }

K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 48

af Vester Velling by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 'Veoter Velling kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds, er indgået på, at <ler på den nedenfor nærmere beskrevne

" ,
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning el1er andet, der nu 1tftHo el1er senere kan virke skæmmende el1er hæmmende for udsigten til
olIer fra kirken ol1or kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod vest- og
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af :::---.....nord

en linie der ud~ tra det nordre ~
skel tif 48 80 m øst tor det nordøstre h;1!<:rneaf' kirkeproen mod
syd parallel med det østre dige. samt en linie,der torlæn~r det
gamle vestre u1ge 80 m moo.syd og derfra mol.løst pal's llel med
det søndre ~a3e, til den træffer deD fornævnte linie 1 øst

således, som det 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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Vester Velling sogn.

, den 19~Venter Vel11na 2.ju11
Niels ~ursen Overgård•

Til vitterlighed:

Peter Hansen E.Jepsen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18 L.. .1951),;•oa.. ". i7'

Otto K1ørboe. V. Rusmuasen. Chr.Jensen.
Indført 1 ..rag'togenfor retskreus nr. 78, Vi~org kehstaJ

deft 7.no'f'.lg52.
'Lyst ••••

Holm.

Genpart,;;ns rigtighed bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
ti og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)

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

eUer (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

la mtl. V.Velling- .,

by o~;sosn
Købers }
K d't bopæl:re lors .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
reenigheusrå~l

Undertegnede,j1er er ejer .af matr, nr. li

af Vester Velling by o ~ sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Veater Velling kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af .ædt ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der I}U km!" eJler senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller ~kegården,

Den del af RI1Tt ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, Be§FaJA6eS mod
.a.t: ki1=kogårdsdiget -.Gg -~

er hele tIl.nr. li-

~, 'SOTI't" -det. .~l" af ·tJ.et~4ilk1a.rationEm~tede- •.k~,
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet. for Viborg a~ts~ådskreds sa~t ~4edS[lldet fQZ' provat1ud ... lget tor
For fredmngen kræver Jeg mgen erstatmng. Middelsom-StlJnderlyac herre..ier.

, denVester Velling men1gne~3råd,Vester Vell1nc
195~

Til vitterlighed:

Peter Hansen. 3.Scbaksen. E•.•1epseft.
Kristen Redegård. Elna Svane. Kirstine Jepsen.

A tiera tTørgensen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
lS.okt. '

195;1-

Otto Xiørboe. V.. 'Rasmussen. O11r. Jensen.
Det tiltrædes. at nil'Y1.renJe freJ.ning:8tilhld tinglyses SOIl

serv1tutsttftende på matr.nr. lS Veater Tel11ni by og sop.
'lP"\" )~rli'VT1Iil',. ..' .... '.").... ~m d 12 ep 1952.. ·\ .......a...,tu ...."'_..",,,l ..!. .• t en .8. •

P.M.V.
F..'B.

Aug. 'lloeaen
fm.

In.lført i dUibogen for retskreus nr •. 78, Vibarg køhstad m.v.,
den 7.ftQv.1952.

Lyst. • • •
Holm.

Genpart~ns rigtighed bekræftes.
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