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tonnular
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Af'skrift.
Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

~redningsnævnet for Randers amt. F.S.12/1948-12.

Akt: Skab A nr. 153.
(udfyldes øf dommerkontorer)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 3b,4a Ginnerup
d København kvarter)

eller (idesønderiydske lands- by og sogn.
dele) bd. og bi, i ting-
bogen, art. n..., ejerlav,

sogn.

~øbers } - -- ,
bopæl: ------Kreditors !

.(

Gade og hus nr.:
lhvor sidant findes)

AnmelderenS'navn 01J bopæl (kontor>:
-Frem ingsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Stempelfri.
Stempel: -- kr. -- øre.

1306 - 26/6 1953.

Fredningstilbud

Undertegnede proprietær Gustav de Neergaard, Asgaard Ginnerup pr.Grenå
tilbyder herved som ejer af matr. nr.3b, 4a af Ginnerup by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr.frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den del af lodderne, der ligger inden for en afstand af 100 m
fra Ui~kegardsdigerne:'

c \'

F~ed~ingen har følgende omfang!

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt e)ler vedvarende.
• -. ,l .c \ _.u

li~esol\l dor heller ikke på arealerne må anbringes transrormatorstationer~ telefon- o~ telegraf maste r

o. lign., derpå ej opsættes skure ••udsalgssteder. isboder. vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. . ; .. :
Jeg forbeholder mig dog ret til plima tr.nr. 3b, .sydvest .fpr k.iIi'k~n,

langs vejen fra Mastrup til Ginnerup, at bygge en kartoffelkælder,
der ikke rager op over vej banen •. :,

Jensen &' KielJskov, AIS, Kebenhavn.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingly~es på· min ejendom matr.

nr. 3b,4a af Ginnerup by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt;arsx provsti-
udvalget og menighedsrådet .

hver for S1g.

Ginnerup , den 19/6
_. L ;r1.i.~Ef.rgaard.

Asgaar d..

19 53•.

, l

, .. -

• 1 .I. ~ •• J !

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,, ' ~
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3b~4a af Ginne rup by,

og sogn, a:l:Xb'roctkJ!IOOXXXXXX trlfxxxxx~kp:.xxx xx;fIikXXX:xxx~., hvilkeJ: matr. nr. evt.

forbindelse med ~Xlit. andre

påxwDlagæ:ldoor.tX:JI5c kw",st< mcg.:mJjxtK Jb1fdex:~ligt.xpilXilk.'te'Ci .

Fredningsnævnet for Randers amt, den 23;' 6 19 53...
1<'(\ (T-~o·

Indført i dagbogen for retskreds nr.57, Grenaa kØbstad m.v. den

260juni 1953 ..
Lyst. Tingbog, akt:Skab A nr.153.
Arunærkning: Ejendommen er behæftet med pantegæld og servitutter."

Vestergaard.
-:- -:- -:-

,.Afskriftensc rigtigh~d pek:p~,;ftes. I,

I - ~.

~'rdhil!~, "vel Hd for
iiJillåti1l ..... t.

) ..• 7' SEP. 1955·,;;
)'

:
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Bestilling,·
formular

D

Afskrift.
Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~redningsnævn8t for Ranuers amL. F.So12/1948-12.

30 G:innerup by
og sogn.

Akt: Skab G nr. 463.
l (udfyldes øf dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:r~ lor,

Gade og hus nr.:
Ihvor sidaot findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
l!'redningsnævnetfor Hanrters amt
ved dommer l!'og,Mariager.

Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

1307 - 26/6 1953.

Fredningslilbud

Undertegnede gårdejer Holger Chrlstian Laursen, Ginnerup pr. Grenå
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 32. af Ginnerup by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den del af lodden, der ligger inden for en afstand af
100 m'fra nordre og vestre kirkegårdsdiger.

1\
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt ell;;' v~dvarende,
; \,.. ~ • u

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- 9g telegrafmaster
, .

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne tik beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsfoTStyrrende genstande.

q»ø:OOxbo:idexX!>i3:xbilg:xl),1xti1:X' '0

.• r,'

Jensen & Kleldskov, A,S, KebenbavR.

81
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg :"'er indforstået med, at ovenstående frednibgstilbud' tinglyst!S på min ejendom matr.

nr. 32. af Ginnerup by, ,og sogn, åo"g uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold 'til foranstående er fredningsnævnet for Randers ~mt~ ,prqv,~ti-
udvalget og menighedsrådet ,

hver for sig.

Ginnerup • den 19/ 6 19 53 .
l ,Holger Laursen. II .:

: ' : ,

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.
c l

bestemmes det, at tilbudet skal Iyse.s ,som servitut på matr. nr. 32. af ~inne rup by,

og sogn,.mtXlxMknff(:xxxXX)(lli~xxxxx~x,<,x'{Xffii;XXlCXX~, hvilket matr. nr. evt.

forbindelse med lilliCfXKtlC and r e ibd. udgør et landbrug. :f)e1Cxoodad.e:mookxet:IDrdtIfØii&'C

I
I

I
I
1-

Plkx~mXlxiilooteID:(:Jgmpllft)(!)ci~:xlieK~~flWCXIN~

Fredningsnævntlt for Randers amt, den 23.,;juni 19 53~
"ji'()P' •

'-'

nr.57, Grenaa købstad m.v. denIndført i dagbogen for retskreds

26' juni 1953.
Lyst. TiDgbog', akt:Skab G nr.463.

Munærknirig:
Ejendommen er behæftet med pantegæ1d og servi·tutter .•

Vestergaa.:rdo L' . , II .. 'l. \

-:- -:- -:-
: 1 ~.', r \ c,'" '-1 ...{

Afskriftens rigtighed bekræftes.

j'..l.\)-il1.liU"·"I't·'·'II't /'o '" " li\'

Iu.dlll'iJ Ålllt
~ 7 :SEP. 1955

t:
V
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