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Afgørelser - Reg. nr.: 02123.00

Fredningen vedrører: Almind Kirke

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 15-02-1954
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 3a,q Almind by OS
(i København kvarter) ,

eller (i de sønderiydske lands. SO gn
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } b I. o æ:
Kred/tors p.

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.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer- af matr. nr . 3aq

af Almind by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Alm1nd kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds 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 kR 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, ~l'æRBeB mee
af- khkogtir6sdiget og +ø'l'rigt øf

er den del af 3aq, der ligger mellem kirke-
gårdaJ1,~t og skellet mod 3ax på den ene side og en linie over
3aq 8 m fra diget parallel med dette

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 forAl i d
F f d . k - _. m n so gø.or re mngen ræver Jeg Ingen erstatnmg.

,den 21.sep.
J"ens Ohr. Jensen.

193.Almind

el Til vitterlighed:

Hol4J: r Jørgensen
lærer
Alm1nd.

Carl Mandrup Jensen
maler

Almind,R1nusholm



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19#.15. febre
Otto Kiørboe. Y. Rasmussen.

Almind. den 1.3.1954.
Carl J. Nielsen.

Indfør t 1 dagbogen for retskreds nr. 79. Lysgå:rd samt en del
af Hovlbjerg herred, den 3.apr.1954.
Lyst ••••

Genp&rtens rigtiihed ~ekræftea.

,den 24.jan.1956.!:», ,,'l.l ......
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse,e og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sågn. '

3ax Almind by
og sogn Købers } b I. o æ:Kreditors p

Gade og hus nr.:
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet, for .
Viborg amtsrådskreds.

(hVOi sådant findes)

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

Stempel: kr. øre .•
. Deklaration.

soenerhd
Undertegnede,(der er ejer af matr. nr. 3ax

af Almind by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hel).syn til Alrnind kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg ":aintsrådskreds e'~ indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af]æ( ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller Jslr~egården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
"'af~k;"'ir""ke""gWlå;'F.td1tis;rlar.;;lg-et6g ievrigt a:f

er helG m.nr. 3ax

stHedes, som--eet fremgå Laf det .QQ~hU'fttiolIeIr ,edhlllftede km;t,. 4--h
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på J3:tfir ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræv~ jrl:; ingen erstatning. Almind SO ~.

, den 6..11. 19~.Almind sogneråd pr.
Rindsholm

Svend Jespersen H.Jul2;ensen. Marius Jen~en
Anders Se~up. carl Nielsen



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15.~err. 19#

Otto Kiørboe. V. ~~p,ousnon. jlmind,den 1.3.1954.
;')arl .T .Nie lsen.

Indført 1 ~a~bogen for re~stTeds nr. 79tLysgård samt en del
af ROt1.111jerg herred. den ;.arril lS54.
LYEt •••••

.,
Genpartens ri~tighej bekraftes.

,den 24~jan .1956 •.. --

,
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mpart er nøjagtig genpart af det origioflle kort vedrørende ejendommen
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