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

Akt: Skab nr.
(ruifyldes DJ dommerkontoret)

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 .

Gade og hus nr.:
(hvor sådanl findes)

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

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

Deklaration.
ao'~'=r~\!

Undertegnede, ,.der er ejer af matr. nr. 1 O.'.".."
l et dl ••..1.

af ~;øn...~l"(æ~. \ by 0i.! sogn,
erklærer herved, at M af hen~>,n tl1 Sø': _I: 'f'::æk' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Vliborg amtsrådskr,eds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ]æ.Q eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården .

. Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begræflses med
~ kirke8åt:QsEHget-t>§--.i.ø~ri~

(El' l-h~ 1:: ~n.·.:l'. l~ GJ:/" ~::f._ .7>

"':''tf'.si...:au.\; :I~~H:L!01\1 'G,d:; g ·.~d.:}~ Ll. V. præaiS2l<eS n::::rna re alle des.
at Gel' p~~\:~:l~.:t.irr:. lo! ik\:.,~ ~j:'l ~:'!:'.;. "lQ;~eal:H!l'yg1'=lse m.v. u-.iover.
hvad der nv fi ,,\i~s t ;.)~~dt d,="t;'j lf!~e oå aks '\el:ya:~'Z la e 11.v. på skolens
have pL ~~t~.~r. 2t

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

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ro , l.......... O en()0r:,~rn.·1'~ :e .....
For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning.

11/6 195)&. den
Nørl.'fBk-Søn Ller'h~k-1J:;.rtl.; ri E~O 3""~~- '

ri.H.~. !~(j:).'l;.::.! i:eJcr ;on
cl ens p(~...t:::!'sen :(':"i.') tv'. ""'c"n u•..~i.,ld
Ni.el:.:.: dHtk.'-l.3en G'Ul.' •. 0.ri.ln.::cl1 • .'\:\:0;:1 'n:r.odl"R.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Irl ....J~w.rt i ...O'bo CI'r.rt f· ,.",:r ,..-" Q ,-- '-'" - \-- l~A.Wts:t., 0'''''''-'' _v,. '- ...... ""L _ -~hJ .....-.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, 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.

22f, l7Ci SørJe,:rbæk
b Købers }y 06 S~bll . bopæl.:

Kredltors

Akt: Skab nr.
(ø4fyldes af domme,i>:mtorøt)

Gade og hus nr.:
(hyor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredningsJ;1ævnet ,fOl: .

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer åf matr. nr. ?2f og 17d

af Sønoe:rbæk: by og sogn,
erklærer herved, at jeg af h~nsyn ti\. Sø 11de :r 'bæk kirkes frie beliggenhed overf~r
fredningsnævnet for Viborg, amtsrådskrWdgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke 'må ske nog~ e ggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu..ka.u 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, -begræases mod
af kirkegårdsdiget og iø'lrigt af er hele m.nr •. 2~:f og 17:i .

således, SOHl. eet fF9R:lgår af det dek1aratigRefl '1eElh:æfteeekgrt.
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.

Sønuerbæk sogn.

, denSønderbæk
Karl M. Larsen.

195IV

Til vitterlighed:

H. C. Erichsen
Nør'bæk pr. :B'åru1>

A.H. .~nJ.~;-r81-;n

Sønd trbe3k.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19 •;j ,~n. 195J

Otto Kiørboe. V. "Rusmu:Jscl1. .:~.n. Ai1dex::::en.

Indført i .Jagbogen for retskredd !U'. 78, Vil:-OIg kø~stad Dl.V ••

den 19.febr. 1953 •
•

Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, 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.

Akt: Skab nr.
(u<ifyldes ol dommerkontoret)

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.

Deklal'Blion.
meni~he'im~~

Undertegnedef der er ejer af matr. nr. 171

af S~nu.~J.:''Lwk by O:;; sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til l"en :'r.>,. "'11k kirkes' frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskred1 er 1ii'd'gået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af -mtI't- ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaR eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begræft3e3 æeEl
af k:irk:~åfl'l8gjget -og iøvtigrilt

er hele c,.m:.. rli.-

sMedes, ~ g~t HiA:l8lH·.4-det eeklarationen f'eehæfteoe k~. tJ>,/
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på læft' ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræves ii8 ingen erstatning. Søn,le-;:bnk mj gn.

, den 195J?:,
SønJer'tælt

A.. F. tl.j,~.;;r;:cjj.
Anders Christensen X~~lw. ~{li!i~t cl ·•.Fl~~7.).:.:.L~·:~,,:}n, H. ()":~r1chsen

Ni I;13 !}~,,~.:;,~:r.·up

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~.

.Det tilt.r:e.laQ, nt ,1.eyV~.'::C.h~~ rJ".:\~nln~Bt1.1bud tinglyses SOli

eervit-utut1i'tende pl' matr.nr. lY1 SøQ·:·'ert,æk 1::y og sogn.
1:CJ>iK;·:MnnJr.".'. "~l":T,\~~r. S.ser ..1952 •

.All.~;. R(H~Bcr.

till..

In(~i'ørt 1 6.agl();,.~en~r:)'r :ret;~~_r.e·.;.snr. 79. "iborg k"~stad ll.V ••

~en ly.fchr. 1~53.
L,\st. .. ....

•
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