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REG. NR. /9~/j 11/_/
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee' og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

•

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

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

sogn.

2k "Fly r~t O;~ 30 gn.
Købers }
K d't bopæl:re I ors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontord/

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. 2k

af l'llly by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn 'til Fly 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 foretages 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,
af kirkegårdsdiget og iøvrigt ~

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod syd
mod øst 0,3 vest af Wltr1kelt1kt'1~'t o. mod

nord ~f en linie frL.,llet nor'j,0~rtre 6kel af 2n til det nordvestre-

hiø.!'ne ~t ?u

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 Fly SOp.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den l.j uli 195~

Harry R.Nielsen.

Til vitterlighed:

Otto XiiØr'toe. {J.. 1:oserup.,



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
"

Viborg, den 17.J:l "v• 1951-J

Otto Kiørcoe. v. 3usmun8~n. S. Rasmussen.

~at. • • •
Lorentzen.

•l'
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udfyld .. af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) Gtadeareal 1 ny

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

sogn.

Købers }
K dOt bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådan l findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, del' GF-..ejer ..aL..mat'F-:--M.l'1.y meni&;hedøråd på Fly kirkes vegne

sOm.ej er at parkerinWJplad8ea.l:,e11ø:gende pi glih:ewreal vest for
a'ly kirke . Fly by Ui sogn,
erklærer herved, at:g af hensyn til 1t"ly kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
eer~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den ~-ai.~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod øat:
af kirkegårdsdiget og iøvrigt M.

mod nord af sk.t:llet Hd matr ..nr. 28. raod .yd
af skellet sod matr.nr. ld Og mouy~~' af offentlig b1vej~8l1.d.S-som det f'1.'emgår af' det deklarationen ve'lhatteJe kort.

Påtalel:erett1.;et med hensyn til den pålagte he~tem·,~elsetd.~
ikke kan tin,31ysea tor titlen pi gt.at adkomstman:Ie1. men som. vil
.';:re {it tlniljt'Se når 'hct1n:,:;lserne herfor er til sted., er fred-
nin ;sW!1"net for Vi f";or~ amtsråtlskredS sarilt provstiudv611get for
Fjen ...s her'red.

Par f:tedningea kræves ln,"~en erstatn1ni.

sa m det fremgår af det deklarationen vedhæftede kprt.
Påtalebere ' ~ hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viboriamts-F? kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen ersta ' .

Vr1.i.sted ,den sis 195~

BelFSti Jensen,
111cb.Just,

Holger D.Serenden ··tL~mar ~os~jå;rd.
Troels Jensen f Anton Ar.:.,iersan. 31.ch.Fungel ..

Til vitterlighed:



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

F.REDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto n.rboe.
17.øov.

V. ~1dSmUgt.u~n. s. ~hiamnSSe...

L~st•••

In\jf'ørt 1 tlag'bo"Ul far retskreds nr. 77, Skive købstad :n.v ...
den 23.aep.lg5'.

• • • Lorentzel2.

Genparter:e riitighOd bekræftes.

~ft\.t'Al1:~~Y >:~ ;:yr' Vit,f";'I'~ ,den 16. januar 1~5G•.
Am tSl';",,:-:,. :·:l:~å.'~ •e

•

,'I'
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