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År 1947 den 17. maj RI. 10,00 blev fredningsnævnet for Randers
amt sat i Udbyneder og administreret af formanden dommer E. Riis
und er nærværelse af provst Exner.

Der foretoges:
Sag nr.16/47 jfr.27/46 nr.8. "Udbyneder kirke".

Yderligere var mødt pastor Hans Mortensen.
Køb~mand Laurits Christiansen, hvis hustru, Marie Christiansen

fo Sørensen Pilgaard, er ejer af matr. nr. 8~ af Udbyneder by og
sogn, og gdr. N. Bach Mortensen, ejer af matr. nr. 5~ og 25~ m.fl.
ibd., og gdr. Marius Sørensen, ejer af matr. nr. 8~ ibd., erklærede
med bindende virkning fol'dem og fremtidige ejere af deres nævnte
ejendomme, der drives landbrugsmæssigt og fremtidig skal kunne

___ -- -------d-I'-i-ves--landb-rugsmæss-igt,--at -de--nævnte--arealer--in-gensifldemå -be-"::-
bygges, ligesom der ej heller på arealerne må foretages udsigts-
Ødelæggende beplantning. Beplantning med frugttræer, buske m.v.

BestIllInlits
formular

D

REG. NR /dtltfG! '/ .: , (,Afskrift. , '
( ,

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 sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

5~, 8~,8:2,og 25~
Udbyneder by

Akt: Skab A nr. 118.
(udfyldes al dommerkontoret)

..... o Købers }
, Kreditors bopæl:og sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor aAdaDI 8ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.

\ .
L 384 - 4/6 1947. S~empel:-~- kr. -- øre.o"

<. ~ d s k r i f t J

a f

forhandlingsprotokollen'for Randers amts fredningsnævn.

er frit tilladt. DAt forbeholdes dog gdr. M. Bach Mortensen at
bebygge matr. nr. 5~ i et bælte regnet 3~ m fra midten af lande-
vejen Udbyneder-Havndal.

Påtaleretten tillægges Udbyneder sogns menighedsråd og fred-
ningsnævnet for Randers amt hver for sig.

Tiltrædes.
Marie Christiansen f. Sørensen Pilgaard.L. Christiansen.

Bach Mortensen. Marius Sørensen.
Mødet hævet.

Riis.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Dommeren i Æbeltoft m.v., den 20. maj 1947.
N. Topsøe-Jensen

Nærværende
,len.ea .t Kfe~dsto'l, A/S, KøbenhavD.
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udskrift bedes lyst som servitut på matr. nr. 5~, 8~ 8~
og 25~ med prioritet forud for allerede lyste hæftelser
jfr. U.f.R.1930 pag.201.

Bekræftelsesveder1ag 2,- kr. vel1~gges i stempelmærker.
. ~- p.n.V •. :.

E.o.
'_ vN. Topsøe-Jensen

l!m.
Til

dommeren i Mariager.
c • 'Indført'i'dagbog~n f9r retskreds nr.62, Mariager købstad
m.v., den 4' juni 1947.
Lyst. Tingbog: Bd.17b b1.340,30l og 339:akt:Skab A nr~118~

Dommeren i Mariager m.v., 14' Juni 1947.
Schrøder

kst.
-.- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes., \ I
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