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Bestllllngs·
formular

D Jen.en & Kjeld.koy, AIS, Københlvn

l
[,

REG. NR . .22yt) ( {- --' .....

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 søndenydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

søgn.

l,! Ylum by l.l" ol0&!l
Købers" } bopæl:
Kreditors

:Akt: ISkab nr.
(ø4Jyldøs øl dommerkontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
I

Fredningsnævnet for
Vioorg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdaøt findes)

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

Stempel: øre.kr.

Deklal'ation.præBte&åru8UdVG1~
Undertegnede~er er ejer af matr. nr. la-

V1U!Jl b O. sognaf . y ,
erklærer herved, at ~ af hell~yn til ViUII kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet fQr Vibotg amtsråd skred s er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages n~gen b~.
plantning eller andet, der nu -lt&l4. eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udSIgten tIl
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, blJgFWRilJi mod
af kirli98åråsdiget og i?"fi!t af

er dtH} del ~t la, del' .od syd begrænses at-mstr1kulskellet. \llO~ vest Ai! tm linie 6011 :fn det nye ~l'ke.år ds-
skel i vest plif.r6illel med dette 0« llIodnord uf en Uøte parallel
mod en linie, der =od vest forLæng.e% det Dorali,e diæt 50 m nord.
~or dette. Frednin;,;en indbefatter hele Pl'1BE.I't8eårdens have oS
.årdøplada.

Det fraJede areal

sAleåe!i i;g~ QM fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. fnI,

j Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på lRifto ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt wanigblJQsrtldet fM ti d l _ f

. k .. t t . pr OVe 11 W g..." Ol'For frednmgen ræve,s ~ mgen ers a omg. L lA ti fl h d tiya~~r a. • erre ara prove •

'ræste.d8udvel,~t for Vium.
LysiArd pastorat

, den 195J.

P,aer Steph~nsen. J •. GrøBblCb lenseD.
Jena M. ~ensen. R.ltndberc

formand tor mentpedørlde1l
Det t1ltrædes,at l1llØftl%endetredalngsdetlaratlOD tine-

. . . lyses SOli ø81'vitustl ftende på matr.nr. l;! af Vi_ by 0&
:fil YItterhs!wll:øop udoa ud&1ft for pr,ute.llbedet,uo. lied føljeDd. for.bebolds

ItBA1_. det p'pIdende ru'cal ada1Jl1atrereø af de
kirteU. ayndiped••• traffer kirke.inieteri do, ett.r lnd-
heøtet .rklæria. fra tredDia&UlIVrlet•• tpr'l awlacerla,
at bl.ia,.!' pi presteCudllJor4 •• o, tilllae 011 .'1". \1f--
plan•• for disse. tor 8årtcit b;vpil'1,.rne .Ic.l benytte. t 1ddf.
t.a at prsste&Ardllns jorder til bn, tor præst,. eller 2. de, hele
skal t1.ne klrke1118 tormAl.~.

IIBKEMIIIS1SRIBT,den 3.jUDl 195'. P.M.Y.
I.~

J .lle nlf;s50n. :OD •.
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Fredningsnævn~t fdr Vibo~g' ~mt~råd~k~~ds' ~odtager foransiå'~nde fnidningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

Viborg, den

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

II 'r1·~.jtm1

, '
" l I II.

\. :. J ,I .. ', ..

I,.1 l

V. Ru_usseD~ Kolli. !bOtnas ~JeB8.D. 'J~j '1 l. l ,l

InJført 1 ua&bo~en fo~ retskre'JsD~.79.~sl6rd samt
del at loyUfb~ers tlet'red, den 2'.jUD1 ,1955.
Lyst 'll.' l. • ".,.i :,

~L'/
S1~.rd Møller.

en

I 1.1 I , •

,i" l,! , I
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J '1.., • 1"1 l {} ~'oJ ~ :... • ~! J
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8estllllngs-
formul.,

D

REG. NR . .l"t YD
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ej~ndom).

, , ,I AJd:'Skab nr.
(ødJyldes af dommer""nto",)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sllgn.

'a æfl. Vi_
by 0i sop.

.1 "

KBbers }
Kreditors bopæl:

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

Gade og hus nr.:
(hvor sidant 8ndet.)

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. '3.

af U_ . by Ol sogn,
erklærer herved, at jeg "f Itensyn til Vium kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for· Vibo;i· amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom J ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lM'ft 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,egFlllA&i& mod
af kiIkegån1lic;li~it eg iSr/Fist af

er .Ardena haft, ldet der åD' t baveDB
8~dø8tZ.bjørne, der .o~ nord te~ænøe8 at en 11nle t fortsættelse
at ladeu sydlige lavl U be\;Yiif!8 til beboel_.

i':redD1aaen skal ikke YliI' e til binder tor optørelB. a"f de "for
ludans drift oøJvenJiQØbygnlnser og ej hellel' tor •• bI'iD&'8la.
at et lysthus 1 baven.

~t fredede areal
såleåee, Bem 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. u.UIl eOID.

V1ua ' den '30.se,. 19.:1.

MartlD Anders•••

Til vitterlighed:

JODI' Jeppes.o. Ulu.naftl •.

Jensen & Kjeldstov, A/S, København.
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Fredningsnævnet for 'Viborg amtsrådskreds modtager forahstå'~ride r;edningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.-195~
, l

Holm.
Viborg, den •15.april

Y. ~~..ussen. Tha. Jeeaea.

InJført i JOiboien for retskreus nr. 79~~slård samt en
del a~ BOY1'jerl,b~rred. den lO.maj 1955.
Lyst. • '. ~ • .".', ~

• l I 7 II '

Genpartens riit1&b8d bekrettes.

~~gsn:evlld f(Jf ",L,q
Amtsii.d.>krfds ,den 24. ~lin.1S56•.

'o ,

l ; ~
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