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forhandlingsprotokollen for ~redninganævnet ~or Randers amt.
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År 1938,den 4/4 kl.lOi blev Randers amts fredningsnævn sat pA slrdejer
J.P.Nielsens ejendom matr.nr.la,lh,1ai Fladbjerg,Mariager landsogn.

Mødt var:
l. Formanden dommer E.Rila.
2. Det amtavalgte medlem,G.M.Jensen,Væth.
3. Det kommunevalgte ~edlem,glrdejer Rasmus Greve,Frydensberg.

Der fremlagdes: Tingbogsattest,udskrift af skøde- og panteprotoko1,
ubekræftet genpart af slutseddel.

Formanden bemærkede,at behørig indkaldelse af de interesserede havde
fUndet sted.

Yderligere var mødt ejendom"':'ensejer,~rdejer J .P.Hielsen,købmand
Thorvald Nielsen,Randers,og sagfører R.M.Jørgensen,Mariager.

Kreditforeningen var ikke mødt.
Astedet blev besigtiget. Mellem sælger'en J.P.Hie1sen,Fladbjerg,og k"be::a

ren Th.Nlelaen,Handers,blev der opnAet enighed OID at frafalde handelen
ifølge alutøeddel af 10. og 14.januar 1938 og i stedet for at indså en
handel om et grundstykke af samme størrelse som 1 slutsedlen anført og
liggende noget syd for den i deklarationen af 21/6 1915 under nr.l angivne
høj.

Køberen Th.Nielsen gik overfor nævnet ind pA. at det påtænkte hus eku11e
VIIre et blokhus med mørke lyngagUga farver, at taget etu1le være lJDgbeklædt
og at den naturlige terrænlinie vendende ud 20d fjorden og dens bevoksning
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eku1le opretholdee,eom den nu rorefindeø.
Parterne vil til nævnet fremsende kort og beskrivelse at bebyggelsen

til endelig godkendelse af nævnet,når udstykningen har fundet sted.
o.v.

R.M.Jørgensen. Jens P.Nielsen. Thorvald Nielsen.
Julius E.Jensen. Rils. G.M.Jensen. R.M.Greve.

Ar 1938,den 15.august kl.15,50 blev fredningsnævnet sat pi matr.nr.
lam Fladbjerg by,Marlager landsogn.

Mødt var:
1. Formanden dommer E.Riis.
2. Det amtsvalgte medlem G.M.Jonsen,Væth.
3. Det kommunevalgte medlem gårdejer Rasmus Greve,Frydenaberg.

Der fremlagdes: Skrivelse af 13/7 1938.
Yderligere var mødt:
Frk.Julie Elisabeth Jenaon,der tillige gav møde for sin søster,fru

Elna Nlelsen,f.Jensen.
Nævnet besigtigede bebyegeloen.der godkendtes jtr.beskrivelsen bilag 6.
Frk.Julie E.Jensen erklærede på egne vegne og for sin søster fru Niel=

sen f.Jensen,at de indgår pA,at forandringer i bebyggelsen og opførelsen
af nye bygninger på parcellen skal godkendes af Randers amts fredningsa

nævn,hvem påtaleretten tillægges.
Julie Jensen.

Rils. R.M.Greve. G.M.Jensen.
Tiltrædes
Elna Nielsen.
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Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredning~n~l;\'net for
Roders Aat. - 9 OKT.1j53
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Ad foranst~ende udskrift. ~J
Foranstående under 15'august 1938 lndBåede forlig bedes tinglyst og

noteret som servitut på matr.nr.l~ Fladbjerg by,Marlager landsogn.
Med åensyn til byrder og servltuter henv1ses til ejendommens folio

1 tingbogen.
Grenaa den 20.august 1938.

Fredningsnævnet for Randers amtsrådBkreds.
P.n.v.
RUs.

Indført i dagbogen for retskreds nr.62,Mariagør købstad m.v.,
den 22'august 1938.

lwat. Tingbog. Bd.7b bl.300,akt:Skab D nr.466.
Dommeren l Mariager m.v.,3'ssptbr.l938.

Sohrøder
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