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REG. NR . .,2cy,/,aB

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 søndenydske lands·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sGgn.

la Sltjød bj; 041;BOp
Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, 'der er ejer af matr. nr. 2.

af Skød by O' sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Skød kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreos 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 m 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, begrænses mod Bord
af- kirkegåråsEliget og iØ9) igl af

en linie t der ud&ål' tru skellet SOd 2a 50 IB

fra d~t nor ":'1'ekj.rke ..i.;e mO>J øst parall el me..:. uette 1 en 181&de af
t 110 !l. modøst af en linie lier udgår fra Jette punkt :ret 1 .1d
t11 lfJ{lIJevej'.' o;. iøvri,t a l' kl.tke..i.11~et.

'r~Jdn1n3.el1 alwl ikke v.;.ze til hl n ler tor op:førelaen af 'bYI.
nin;t,er, d~r er l'lliliven,li ~;etil .å-Ydens drift •.

lJS f%edeae .real
såleEles, SORl Elet 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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Skød sop.

Sad ' den G.okt. 195~j

H. Seh8UDltur& JenSi::n.

Til vitterlighed:

Chr. $0 ~.H~rl~l
An:,:er Jeppese ••

, .:"V



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

195j-Viborg, den ...' ~._4c.2 •.jUlQ,

nerboe. Y. lla81l\.)Ss-=n. hOde Bausen.
,,;8 ,boØJø. tor retakre..as !ll'. 5~, Prljsr.rn~·jOl'l htul'tdtoy birk.

den ?2.eep.195'. J, o

Otto
Ift~t.rt i

I.yst. • •••

lfre6dngsn~vnd for Vl~~·",,,..dea ll. janUAl" 1956.
Amtsr.1.1~sk:-t"d! " ~

/){JJ J • \\I-"V~

.,



-. ..~~ '·-·~~-~-~"""""'''-·7'~ ~_"'. Soo. C.""~"''''''1w9.~ ":ti(<>P"""'" ",_ ... _ < YAAo-.\i''''''_ $ 14. "lA Z æJ. 4*># .,*",,",$00. • .. ··0 -"-" _t ••• 4 Z1nWfV.3QQg:;; •.•• -_ "'" ,s,. -i? ................",...
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