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Undertegnede Menighedsraad for Hørby Sogn erklærer herved.
at der af Hensyn til Hørby Kirkes frie Beliggenhed ingensinde
maa opføres nogen Bygning paa den Kirken tilhørende Parcel
Matr.Nr. 3 ~ Hørby Fy og Sogn, som grænser til Hørby Kirke-
gaards vestlige Dige

Denne Deklaration
ved Kirkeggardens no~~ye~~lige Hjørne.

t .. :;.~ ...... _. ~ ...

vil være at tinglyse som·'.~æfte+se'paa
t,'" I,. '....• nævnte Matr.Nr. 3 ~ Hørby. ..... .....

Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for.·Aa1h·org Amts-
raadskreds. .: .. ~..

~ørhy, den Z r.Marts 1961.

:'

l
ije
l,
.'

r •

•I,
II:
~:

l'
!I
l:
l
I

• - -_. __ .. _- =:-==-~-;":O'--::--= ~--_===....
. .

I '



I '
: l

i
I', I
I I

" I
I I

II
: I

I

. , for Aålbor~
Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses so~

servitutstiftende på den Hørby kirke tilhørende ejendom, matr.nr.3~

Hørby by og sogn, dog med følgende forbehold: ,,'

Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndig-

heder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration afgø-

re1se med hensyn til eventuel opførelse af bygninger på arealet, for så

vidt bygningerne skal tjene kirkelige formål.

Deklarationen bortfalder i det omfang hvori arealet senere måtte bI:
J'. ve inddraget under kirkegården.

•
den 18. september 1961. '
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Vatre nr. 45J2 m.fl.
Hørby by Ol; uo,.,n.

REG. NR. '-
~~73 I

Anmelder: lredninganmvnet
for Aalborg Am'sraads-

UndertegnedeBent Julius Kikkelsen at Uørby t d.er er E~eJ"af

Paroel1erne )iatr. Nr. 45.32 og 16.2 liØ~b1'By og Sogn. som begge g!W18cr

til Hørby Klrkee vestlige K1rkegaardødlgt:, cr-Jc.lJarerherved tor mg
og efterfølgende l~jere af" nævntEt Parcell .. , at der ingena1nde ...

opt.res Bygninger 801'no~en .\rt v~re sig Huse,Boder. Skureelle an-
det nærmere A1r·.cr:;:ulr,J.adlc;et end 4. fire, 1.1eter.

Denne :)eklar:Jtion v1l ~I't:rt~at tln:;!.yse Bom eervltutsttf't..ae

paa Uatr •• lfr. 48~ OS 16" dØr. :/'.

Paataleretten tilkommer Men16hederaadet oG Fredn1ng~n.t.
Hørby. den 27. Marts 1961.

Rent Illkkelaum.
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REG. NR.,

D e k l a r a t i o n.

I '.
Undertegnede gårdejer Anders Andersen, Hørby, der er eje~ af

landbrugsejendommen matr. nr.~3 ~ og 3 ~ Hørby by og sogn, erklærer
herved, at der ingensinde må opføres bygninger, skure eller lignende
på en strimmel på 25 meters bredde af matr. nr. 3 !& langs parcellens
sydlige skel.

Dog må nuværende land~rugsbygninger erstattes af andre. men
sådanne"må ikke lægges sydligere end de nuværende.

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende
på m;n..,nævnte landbrugsejendom.

,

Påtaleretten tilkommer Hørby menighedsråd og Aalborg amts
fred~i~s~ævn'~hver for sig.
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