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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

3.i,45b øster
Velling by' og
sogn.

Købers }
K d't' bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor slidant Rndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Dek'laI'8Iion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 3i og 45b

af øster Velling by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til øster Vielling kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskrE}1s.&~r indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske no~~~gelse, 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 kirkegård,?n.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, beglleftSeS mod

af kirk,.,g.ånbtJi8it Q8 ig"rig~ af er he le m.nr. 3i og 45b.

I tilfælde af, at huset på grunden brænder er ejeren berettiget
til at genop~ør·a den nedbrændte bygning.

Hvis jeg ønsker at sælge ejendommen har menighedsrådet for-
købsret og skal give bud på ejendommen inden 14 dage efter at jeg
bar tettet henvendelse til rådet,

såleEles, SOffi det fremgåt:~..a.l det tJ,.,klaratiQAiQ vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for øst er Velling sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. -

øster Velling d, en

Niels Eriksen.
28.maj 1951y-

Til vitterlighed:

H. C. Erichsen
Nørbæk pr. Fårup

Åge Sletten
ø. Velling •.



'} ,~\Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der VI ~

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
~

Viborg, den l. dec.. J 95'"

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Lars Christensen
ø. Velling.

Begæres tinglyst også f.s.v. ang. forkøbsretten\
For fredningsnævnet:·

Sv.Nielsen
sekr.

Indfør t i dagbogen for retskreds nr. 78, Vibar g købsjTad
den, 23. dec.1952.

Lyst ••••
Holm.

Gel partens ri gtig.te d
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