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Matr. nr. 21! Give by og sogn.

Stempel-og gebyrfri i h. t. § 33
i l. nr. 140 af 715 1937.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fredningsdeklaration.

Underskrevne handelsgartner Chr. Jensen, Give,

indgår herved på for at bidrage til at værne om Give
kirkes frie beliggonhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 21! af Give by og sogn,

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives såleues:
En bræmme på 2 m af parcellens vestre del stødende op t.il

kirkegårdsdiget og paralelt med dette udlægges som sti.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til yderligere at udlægge 2 ID, og på
dette areal i forbindelse med de ovenfor nævnte 2 m foretage den
til mit beboelseshus fornødne kørsel.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr. 21! Give



og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Give hver for sig.

Give, den 23. novbr. 1951.
Chr. Jensen. KMT/~,f.'1l.

Godkendes i h. t. § 11 i l. nr. 140 af 70 maj 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 24. febre 1955.

P. n. v.

C. Hudbeck.
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