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Afgørelser - Reg. nr.: 02029.00

Fredningen vedrører: Gudum Kirke

Domme

la ksations komm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 16-04-1953

02029.00

Kendelser

Deklarationer
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rormular

D

REG. NR. JC>< 9

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

( I

la-Gudumkloster Hovedgård,

Gudum sogn.

Akt: Skab ....
(udlYldør ~I dommørkontorrl)

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

eller \I de s.mderlydske lan,js-

dele) !'Id. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl;

G.ade og hus nr.:
(hvor ddan1 tIndetI)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'åd.kl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Laurits Rahbek,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af Gudumkloster Hovedgård by Gudum
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:l En bræmme vest for Gudum kirke på 100 m. og derhos haven

nord for kirken, alt jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges c1Imc=IilIKtKx midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafma!>ter
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til ocx stedse at holde beplantet den nævnte

have nord for kirken.

For fredningen kræver jeg ingen er!>tatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

la, af Gudumkloster by
hovedgård

tinglyses på min ejendom malT. nr.
Gudum !>ogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Gudum menighedsråd hver for sig.

Gudum ,den 15 / 4 19 53.
L.B. Rahbek.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af Gudumkloster Hovedgård by Gudum - sogn,

~zxzxzxzlXlzXZXZXZX~XZX·ZXZxmx.ZXZXZXZl1Z., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 2~ m.fl. Klosterh.,15S!, sdr.del,GudUJibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 16/4 19 53 .

H. Richter •
Jn.eD. Ir Kleld.kav, AIS, Københlv •.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v. den 24. APR. 1953.
Lyst.Tingbog: Bd. Gudumk1oster. Bl. 1~ Gudum.
Akt: skåb. D. Nr. 401.

Habersaat.
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