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REG. NR. 02.. ( 2.. ~ .000

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) la Gl'ønbek by og

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

sogn.

Købers } bo æl-
Kreditors 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.

præste iårds'1.1 Vi.: l ,~Dek I a r a I io n.
Undertegnede)(der er ejer af matr. nr. la-

af ~ by sogn,
erklærer herved, at M af hensyn til \Grel'll::æk kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu k'ltft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller *kegården.

Den del af ætft' ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegrænses ruoe--
af- kirkegårdsdiget ~f'i.gt-M

gården, skellet mou
ls til amtsve1an oJ- .

er den del af la. del' lig~er mellem kirke--2a o; ls,samt yejen fra det østre hjørne a~-o:~(;lletm.OL~. ~lItsV'e:i en

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. /J?&.,
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på ~ejendom,

1 er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for pr ovetiudVii l get tor
I For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning. Lysgård II.fl.herreders provsti.
~\

PræategArdsuuv61zet tor
Grønbak aop 4.okt. 195]., den

Hol::er tTohans~n. .Tohannea Mikkelsen.
Det tiltl',so.es, 3t nrJll'væren,,.ii;! fredninr~s.H~kl~ratioD tinl-lysea som serv1tutatiftende på matr.nr. 18 GrøDbæk by o; sogn

ude. udi1ft for præsteem')el1et • ..t0i med føYgende for""ehold ..
. .. sAlænge den til præ.otc cc::e t:.et hør an~u~have m.e d ,år ds-

~ -vtttet'HgflM-:- plads S8filt den del l)f prU"..3tegt.rdenaareal. der lig:'i\"'!'i
um1Jtlel1:ul' tilknytnina; hertil, administreres af Je Id:rke.

11~;a myn,Jig.l1.:!...ier$l træffer k11'kE:minlateriet afgørelse om. 111P11\-
eer1nc a.t præste $ården a bygn1n,::er. ~e:runder tillige sel,.. bY'~le-
planen samt tilhygnin.j!l' Il.". og om.l;y~t1in&~er.der ændrer pr_te-
atJll'dens udseande. uanset 1'rednln:.,s;eklarliiitionea.

II]KS!~!NI3,.\,;aL~T.Jen S.juli 1954.
P.M.V.
E. 'R.

Elnar UDwe



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstaende lredmngstuOuo,
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

oer VIl

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 22. fe l':r •

Ir,dtørt 1 u.agbo~en fur :retlZk.=ej~ nr. '79.L~:asåri.l::J~:"lt e'1 deJ. af
Jlovll::jerg t;erred. den lo.rna~ 1955.
Lyst ••••
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Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

2b mfl. Grønbæk by og s0iØ

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

Deklal'ation.
<

Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 2b

af Grønbæk hv 0lbæ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Grøn Ic 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 lMMr 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, begræases mea
af kirkegårdsdiget og ~ er ~ele m.nr. 2b.

,således, som det hemgåF af aet deklarltttØfleR ~'edhæftede kort
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Grønbæk: so sn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Grønbæk ,den l.okt.

Th.V1ss1ng Iielsen.
1950..:;;

Til vitterlighed:

Anker Jeppesen • InC.Hovgård •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 f b• e 1'.

Otto Klørboe. V. Rtismussan. Laurits Klansen.
InJført 1 dagbogen for retskreds nr. 7S'Lyagl.rd samt
Rvv1bjerg herred. den 3.apr.1954.
Lyst. • • • •

Sigurd !.!øller.

Genps r te ns ri gti gl':ed b ekræft es.

,den 24. jan.1956.,

-.

en rlel af
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Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

20 Grønbæk by og sogn

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

Deklaration.. . .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 20

af Grønbæk\.. by og sogn,Grønbækerklærer herved, at jeg af hensyn til 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 ~ 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, OOgfttl8Ses.~
af. k~rkegå~ eg -iøvri:gt-af er he le m. nr. 20. Det på 20 liggende hus!
bibebeho1des men. herudover må bebyggelse ikke finde sted.

således, .-8Offl' -det 'fremgår af tiet- deklm-atiolien ~edhæftecm kort'"
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Grøn bæk so gn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Grønbæk: , den 1. okt.
Th. Vissing Nielsen.

1951.
.-J

Til vitterlighed:

Anker Jeppesen Inger Hovgård •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 f b• e r_e
Otto Kiørbee., V. Rasmussen. Laurits, Klaus en.

Indført i dagbogen for' retskreds nr. 79, Lysgård samt en del
af Hovlbjerg herred den 3.april 1954,
Lyst ••••

Si gurd lI/l'.ø1hler.

Genpartens rigtighed bep-æftes.

,den 24.jan.1956 •.
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerko"'-rat)

REG. NR . .2/..2~

.
HaT~ n~ 2f

I;'ron bæk bf!
fronlJælt sogn
Lys900rtl herrt'd
Vi6or9 amt
Må'forhold I: J,.(Joo
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