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REG. NR. /?.f"J d I b/,/ -~ :f
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

la T~ele HovedgårCl mfl.
Købers }
K d·t bopæl:re lors ,

Akt: Skab nr.
(1Uifyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsn~vnet fol;'
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

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

af Tjel~; Boyedgl--rd by Tjele sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Tj E:: le 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 bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller fOfetages nogen be-
plantning eller andet, der nu~ 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, b~ræft!le!l æSQ)
af kirkegftresGiget eg i9vrigt Ilf

er den del af m.nr. l~, der Jigger m~llem kirke •• nordre d1~ og
inukwrS€LSVejen, mellem det ~~tre dige og gårde .. bygn1ngertsamt
en linie i flugt med den syuligf.~tc af disse parallel med det østre
cigE:, s~rnt en linie fra :::m.t$v(;jen pa:rallelmed det sydvestre Og
det syuli~e dige 75 m fra disse til en linie 1 forlængelse mod
syd af den fornævnte linie l.Jnga bygningerne

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 Tja le sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 195JVTjele Hove(\~:rd 27.maj
c. I,uttj.c.,HJu.

Til vitterlighed:

l1.. C. "\i"rlchsen
Nørbæk pr.. Fårup

M.Skumris
go,lofor i,T ult er

Tiele fil' .. 0n:iID Sw.rl~



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg; den 15•!lOV. 195~

Otte Kiørboe. V. RusmuS~in. ~. Ve~tergård.

Indført 1 dagbot}?n :for retskreds nr. 78. Viborg køhstad m.v.,
den 22.dec.1952.

L;yst. • • •
H o l m.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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Akt: Skab nr.
(udfytdH af dommerkontoret)
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