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Fredningen vedrører:
•

Dalbyneder Kirke

Domme

Taksations kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

•

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

19-04-1947, 18-12-1948
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Afskrift.
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Justitsministeriets

.'

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

/

genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. Dl. (vedr., fast ejepdom).

I

I

~

.

\..)

~Ja,8Jaog 47
fulbyneder

Akt: Skab
(ødfyldfS

nr,
al dommerkontoret)

eller ~i de sl'lnderjydske lands
dele) bd. og bI. i ting-

Købers
}
K r,ed'tI ors bopæl:

~y og soesn;.

bogen, art. nr., ejerlav,
sogn,

-------

. !

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
,

Gade og hus nr.:

Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds
dommeren i 'Æbeltoft.

(hvor sldøDt Bades)

%

Stempel:

,

e'

U d

;

S

kr.--

øre.

k r i f't'-

'a f

forhandlingsprotokollen
I

for Randers amts 'fredningsnævn.

-------------

!

År 1947 den 19/4 kl. 9i- blev fredningsnævnet for Randers amt
sat i Dalbyneder hos gdr. Gleerup og administreret af formanden
dommer E. fliis urillernærværelse af provst Exner.
Der foretoges:
8/1947 jfr.27/46 nr.7.
Yderligere var mØdt:

Dalbyneder kirke

Gdr. Anders Kristensen Koch, ejer af matr. nr. 4Jaaf Dalbyneder
by og sogn, samt
gdr. Kresten Kristensen GIeerup, ejer af matr. nr. 8Ja og 47
Dalbyneder by og sogn.

---

------

----I

Gdr. Kooh erklærede med bindende virkning for sig og senere
ejere af ejendommen matr. nro 4Ja,beliggende syd for Dalbyneder
k-i-rke
,og-g dr-;--Gl-e
erup-e rklær-e-denne-d--oinoenrTe-vTrkn
1iig for --sfg Og -senere ejere af ejendommen matr. nro 8~ og 47 Dalbyneder by og sOgn,
beliggende øst for samme kirke, hvilke ejendomme drives på landbrugsmæssig vis, at disse ejendomme fredes S0111 Il.ll:LCmel'e
nedenfor
angivet:
På områderne må ingensinde opføres bebyggelse eller foretages
udsigtsØdelæggende beplantning eller hegning.
Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Randers amt og
Dalbyneder sogns menighedsråd, hver for sig.
Anders Koch.
Gårdejer Gleerup forbeholder sig dog ret til i fortsættelse
af sine landbrugsbygninger på matr. rir. 8Jaat opføre et hØnsehus
og anden bebyggelse, der ikke landskabeligt forstyrrer den frie
udsigt til kirken. Sådanne bygninger skal dog holdes så langt mod
nord som muligt, og påtænkt bebyggelse skal ske efter forudgående
forhandling med fredningsnævnet.
Kresten Gleerup.
Riis.
J. Exner.

He~tllling8
rormular

D

Udskriftens
Jensen

&'

Kle!dlJkoT,

AIS,

København.

I

• c

.1

rigtighed bekræfteso
Æbeltoft, den 25. april 1947.
N. Topsøe-Jensen

I

I

1<111.

Nærværende udskrift bedes tinglyst på!me.tr·~nro 4!a,8!!, og 47
af Dalbyneder by og.sogn, med priori~et forud for allerede lyste
byrder og pantehæftelser, jfr. U.f.Ro1930 pag; 201.
Bekræftelsesvederlag kr. 2,- samt genpart vedlægges.
P.f.v.
N. Topsøe-Jensen
,.
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~

\

)

,

Indført i dagbogen for retskreds nr.62, Mariager købstad m.v.,
den 28' april 1947.
Lyst. Tingbog: Bd.19 bl.74,93; akt:Skab B nr.447.
J. Haase.
•
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•
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Afskriftens rigtighed bekræftes.
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.hedllingsnævnet

for

Runtllll'S Amt. _ •

I
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Afskrift.
Justitsministeriets

/4t1~~/;. ,.·,f.
/

,J

\ I

('

.I.

l;

•

J

genpartpapir.' Til skøder, skadesløsbreve, kvittetinger til udslettelse
og andre påtegni9ger m. m. (vedr. fas! etendom) ..

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.7/47o
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9b Dalbyneder
(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands b y O g S O gn •
dele) bd. og bl. i ting.
bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

Akt: Skab
(udfyldes

Købers }
Kreditors bopæl:

nr.
al dommukonto1et)

------

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

si.dØDt

Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds
c/o dommeren i Bbeltoft.

Bødes)

L 1462 - 18/12 1948.

Stempel:

kr. --

øre.

U d s k r i f t

a f

forhandlingsprotokollen

•

.----

---,----

for Randers amts fredningsnævn.

År 1948 den 29. juni blev fredningsnævnet for RanGers amtsrådskreds sat ved nedennævnte kirke, administreret af formanden,
dommer E. Hiis, Grenaa, under nærværelse af provst Exner, Hald.
Der foretages:
sag nr. 7/47 jfr. 27/46 nr.7.
"Dalbyneder kirke",
Yderligere var mØdt gårdejer Kr,M. Andersen, der som ejer af
matr. nr. 9~ Dalbyneder by og sogn med bindende virkning for sig og
sine efterfølgere erklærede, at det stykke jord af matr. nr. 9~
Dalbyneder by og sogn, der ligger vest for kirken og i en afstand
af 100 m fra kirkegårdens vestre dige, fredes, således som det
fremgår af det deklarationen vedhæft&de kort.
Fredningens indhold er sålydende:
- ----Ar eal-e-t
-må-i-ngens-ind·e--b
ebygge s--el-l-e-rbe-pl-ant
es--med- s-t
Ol' e -træer
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet må
opføres transformatorstationer, telefon- eller telegrafpæle, derpå
anhringes skuY.'E';
uns81gRstene-r m.v,
Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn,
Kristian M. Andersen.
Hiis.
J. Exner.
Nærværenue udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes tinglyst
på matr. nr. 9~ Dalbyneder by og sogn.
Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i Æbeltoft m.v" den 16. december 1948,
N. Topsøe-Jensen
skr.
lir.dommeren i Mariager købstad m.v.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Mariager købstad m,v.,
den 181decbr.1948.
Lyst. Tingbog: Bd.19 bl.97. Akt:Skab C nr. 386.
Kort forevist.
J. Haase.

Reslil1in~a
rormular
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