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REG. NR. .20}31>
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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ruifyldes Il/ dommerkontoret)

la t 72 Vellev l':·'-SO~
Q<f

.l>

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

Deklal'Blion.
undertef~~e"j~~t&W~~PJ}V811~ nr. J.,! og 72

af VeIlev' {A..f by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Vel lev kirkes frie beliggenhed overfor
frednin&.~nævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af KlQ( ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu-bn eller senere kan virke skæmmende ~ller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte beste'mmelse angår, hegfleøses I+lQd
af- kirkegårdsdiget "g ifJYligt af

således, som det fremgår af det deklærationen vedhæftede kort. "..."
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på !Mft ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen krævø:; jes..ingen erstatning. prov~tiuJval&et for

L.~Isgård ffi. ft. h3rre Jer.

, den 4.XI 195~Vellev
J. Merrild Nielsen P€+.~r Lave

Jen3 M~Tttn Sørensen.

'Hl vitterligkeB j
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---..oj;;'..-·J-ingsnævnetfor Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse pa rannævnte ejendom.

--------FREDNINGSNÆVN~ VIBORG AMTSRADSKREDS.

---------.ul" 1Viborg, den .~

Det tiltrædes, at næ:rV1;t,l:'~n...e rrednj.n(~ptt%~deklar~ti(,)n
t1nc1yses som se:rvitutstift~h1u.e IJå 1!8tr.tlr. 18 og 72 VelleYl by og
sOill uJ.en udi,;1ft for præsteembedet, dCJ~'med filgende forbehold:'

Sålæn,. den til præsteem.~)t:,~et høT~nd.e have med lår dsplads
samt de;:n del af præsteiårdcns areal, dt.:l l) 6,Je:t' i um.i,.delhar til-
kmytniD': hertil, ac:ministreres JtP.f de klor:<:elige mynciicheder', træf-
fer kirk:.l!ministeriet afgørelse om nypl.~ce!,j.ng lllf præsteeårdens
bygninger herun":'er tilli c SE,;;o ve llYcr >epl:::l~t:ln samt tilbYiTlin ;61' m.v.
oh ømbygnin :;er, uer æUu!'6r præs 1;6'."""rl~c.E uuseeno.e t uanset å,<;klaration1t

XTHK~1IUNI;JT;'~~{JET,den;'0. jW.l. 1953.

e
e

P ..M.V.
E.r.

J •Beutbtsson
fm.

Fredningsnævnet moJ.tD;~et :fO:rl~:"1st.i.1ende fredninlSstil bud med
kirkeministeriets forbehold. Dekl. vil V';:r e at ttr:Jl~'ge.

li\U:DNItiGSNk:VNET PGR Vj "C, t ~ f,;W!l._i <.I. JSKR.r.;;. S, Viburf:, å.S.lo .1953.
Otto ~0~bo~. v. Hasreua~~n. Pet~r Søx~~s~n.

•

Inuf'ørt i lUi,,'bo.~;en ful' :r.etskxe{is nr. 56, Fri~senbarl 1'allrslo::ov
birk, den 'Z7 .nov.1953. •
Lyst. ..•• •

,I

:Blegv~.J. Jenn~:n ..
Genpa:rten~ ri.:.;ti.gh(;d :'ekræf:'es .. •

-.no '!"$",.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerlrontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

3. 111'1. '~ll~.,
ty {j'~ $0#&

. 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.

DeklaratioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af 'e11ft 1" by ':')g sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til V 11 kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskredsEler ~Y'gået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må Ske\{lOgen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan.. 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
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

er e~t 8~.~4tru hjørne af ~r~al~ ~ b__
#at'HJM :,j,;f '9'~.:ttne til !·hrv·tnl.i.."'!'7' ~,.; 1i1dtru, fJa;-:t •• \1rd.e. 4ft
drase. trfå .Hit 'punkt '[lit kil'J;(,i,S t:!. ,;e.~t l;;t-T traff .. Clt .a l1n1. l
fluat ud ko~t.lleftS Da tre ,)\;l', .;~. ti.l deD 1'.1'1:1. 1)'•• 81 pA
tJlat.rup"ø, ••

således, som det 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, , .. 11.......

, den 19~l.okt.
t~'l'...~ lC:r1et:hlnsen.

Til vitterlighed:



Fredningsnæv~et"" for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

19~.Yiborg, den S.Okt.

\:3'l( .Bie la ell V. '_1~Sl'JtU.3serl.

f'C.:tad.
Peter S0.rensem

InJfert 1 d8Cbogeu fCJr r\1:takreus nr. 56 Pri~si2nbor, 'SUTsko?
birk. den 27.nov.1J53.

L;....ut • • • • 'Btr! i4vlJti. .1e l1fuar. ..

?~~~'4~&ngsn~\n~t f' l

AmtsraaJs~J~uj

r

•\

.-•

,
•

"



AKt: ~KaD nr.
,uØfylde. Ir dommerkolltoret)
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