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•

RcstlJlinC9
rormular

D Jensen §' !(le~datov, AIS, København

REG. ~IR '/./I?~...sz.
I .,'

/7~:(
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m (vedr. fast ejendom).

4a Vester Tørslev~Yog Sog!!..
Mtr. nr, ejerlav" sogn:
(i Kø~enhavn k.varter)

eller li de sønderjydske lands
<leJe) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dOIllIllt!lkontoldt)

Købers }
Kreditors' bopæl:

Gade og hus nr.: L 12 54
(hvor "daøl findes) 11. Okt. 1947 ..

\
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers Amts-
raadskreds, v/ Dommeren i Æbeltoj

Stempel: kr. øre.

UDSKRIFT
A F

Forhandlingsprotokollen for Randers Amts Fredningsnævn ..

Aar 1947 den 13. September Kl. 10 3/40
Derefter begav Nævnet sig til Vester Tørslev Præstegaard,

og Nævnet blev administreret af :F'ormandenunder Nærværelse af
Provst Exner og Pastor Nielseno

Der foretages:
39/47 jfr. 27/46 Nr. 29.

Yderligere var mødt Gaardejer Aage Bjerring Poulsen, Ejer
af Matro Nr. 4a Vester Tørslev By og Sogn, der med bindende Virk-
ning for sig og efterfølgende Bjere af nævnte Matr. Nr. 4~ samtykkeI
i, at det Areal af nævnte Matr. Nro 4~ som grænser op til Vester
Tørslev Kirkegaard, der drives som Landbrug, og fremtidig skal
kunne drives som Landbrug ingensinde maa bebygges midlertidig eller

-stedsevarende, ligesom der-ej heller paa Arealet maa opføres
Transformatorstationer, Telefon eller Telegrafpæle, derpaa an-
bringes Skure, Udsalgssteder, m.vo

Paataleretten tillægges :FTedningsnævnet for Randers AmtsraadE
kreds.

Riis. Aage Bjerring Poulsen.

Til Vitterlighed
M.Mo Ricklin.
CoM. Nielsen.

J. Exner.

Nærværende Udskrift bedes tinglyst paa Matr. Nr. 4~ Vester
Tørslev By og Sogn, med Prioritet forud for allerede lyste
Hæftelser jfr. U.foRo 1930, Pag 2010

Bekræftelsesvederlag 2,- Kr. vedlægges i Stempelmærker.
Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds, Ebeltoft, d. lo/lo

1947.N. Topsøe-Jensen
.Fm.



Til
Dommeren i Mariager.

Gebyrfri
Lov 140/1937
§ 142 2,00
To :ironer.

•

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 62,
Mariager Købstad m.v., den ll. Oktbr. 1947.
Lyst. Tingbog: Bd. 8 Bl. 49. Akt:Skab C Nr.490.

J. Haase.

Mariager Kjøbstads,
Onsild og Gjerlev
Herreders Ret.

/SN
/AK

Oenpartens rigtighed bekræftes

I, l'l'l1lillio'iJllCvnet for
Randers Amt. - 7: SEP. 1955

r;;



BcstllJlngs·
rormullr

D

Justit"iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

17c Vester Tørslev
by og 8ogn-

Akt: Sk~ C) nr. y.-Jl
(udfyldes af dommtrkonto,et)

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

eller (i de sønderjydske lands·

dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
, ,Z6~

'1.% ./*y.
Gadel/~ hus nr.:

(hvol~lInl finde6)

Købers } bo æl' .
Kreditors p.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
;': " ~.:i":'~·;!l:!·rJlejfor

it:lilUCI'S Amt.
ved dommer l<'gey- Mariager.

Stempelfri- kr. øre.

Fredningstilbud

Peter
Undertegnede arbejdsmand Sofus/Heinhold Christensen, Vester Tørsle'

tilbyder herved som ejer af matr. nr. af V. Tørfllev by, og sogn, atl7c
lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

hele matr.nr. l7c.

Fred,ning!:!n har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformåtorstationer, telefon- og telegrafmaster
,

o. lign., derpå ej opsættes skure: udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller .opbevaring af red.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til genopførelse af nyt beboelseshus og
ret til opførelse af et udhus nord for det nuværende stuehus i

en afstand ef mindst 3 meter fra kirkegårdsdiget og dets for-
længelse mod nord.

Jensen & KJeldsko\', A,S, Kohenhll.\'o



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 17e af V. 'l'ørslevby, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaltlberettiget i henhold til foranstående tlr fredningsnævnet for Randers amt og Ve s t er
Tørslev menighedsråd hver for sig.

Vester Tørslev , den 8 I 10 19 53.

heinh01d Christensen.

,
j : I"

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og god~ender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 17e af V. Tørs1ev by,

og sogn, af hartkorn: xm:t.

e,
i~~NmromMZxm~~mQoc~ZX~xzxzxzxzmdx~B«~tt~å~~~g~~~æzK~~km~~x

-- -pi~<tIqt!X :kmt.xlUxmålgot 2l.:lllzQCfJ1Gt0<:tlilWlsc]ioomgX,på: 3dc~x. -

Fredningsnævnet for Rand.Jrs amt, d~n 31 / 7
F O €':

19 54 .

Stempel- og )
gebyrfri. )
lov 140/1937. )
§ ~2 _ 2,00 )
):To kroner. )

Indført i dagbogen for retskreds nr.62,Murma~er
købstad m.v., den 4 - 8 - 19S4.
Lyst.Tingbog Bd. 8 Bl. 124 Akt:Skab D nr. 48.

Ao Kristensen
est.

UenpQrlens rigtighed bekræftes
t,'rcdllill<;::iuæv IIC~ for

Rande~ÅDlt.~7: S P. 1955

f't .
...,7



Be"'lillings·
formular

D

A f S k r i f t.
================= REG. r·lp #"./~ / '):

'-.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer iH udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. lir., ejerlav, sogn: Vester Tørslev,
(I København kvarter)

• eller (i de sønderjvdske lands- Gade n.
dele} bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt; Skab .r.
(udfyldes tl.! dommø,kontortd)

Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor sldlnt ODdel)

Anmelderen, navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for

Randers amt.
~~d~====~===~.Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede V. Tørslev Svenstrup kommune ved sognerådet
tilbyder herved som ejer af fI'I'lfE'PF"ITr. Gaden af V. Tørsl ev by. og sogn, at

lade nedennævnte areal =f-::Cl'\ll:~~:::m:R:r:; nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den syd for V.Tørslev kirkegaard beliggende del af gaden.

Fredning"n har følgende omfang:. ,
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes tramformatorstationer, telefon- og telegrafmaster. .
o. lign., derpå ej or~ættes skure, udsa!gssteder, hboder, vogne til heboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhl'dsforstyrrcndl' gen~tande.

Æ~~~~F~~~~~H=
Pågældende areal 'må bruges til parkeringsplads for kirkesøgende.

Jenserl & KJeldskov, A/S, København.



For fredningun kræve~ ingen erstatning.
kommunen

_ er indforstået med. at ovenstående fr~dnjngstilhud tinglyses ptm~I$lilIIlxrDnal«

!Xx xadX XilQJD.dog lJden udgift for _ kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frec1nin/!snævnet for Randers amt,dlk meni ghedsråde t

og provstiudvalget
hver for sig.

Svenstrup • den 9:, 6 1955

I V.Tørslev-dvenstrup sogneråd

Chr. Aunsbjerg
Sigfred Christensen
E.Haldensgaard

In~ ChristensenAxel· Sørensen
Th. Blicher Dahl,

Carl Sørensen

Idet fredningsnævnet for Randers ahlt modtager og godkender foranbtående fredningstilbud,

bl:stemmes det, at tilbudet skal lyses SOI11 servitut på ilIl~ gaden . af V. Tørslev by,

o g sogn, alXlXKWXXXXXXXXllålmxm xmxsfqrol:xm :xmxfillban X mxm:llilfulc;TI1WiIl.lætDlIIUl1II1ICJIIl

:liirQ,i\IlKmMlWCm~iDJ(jflilRro~xmxmxmx mxmX&bllm~1l\~llll1\~Imi\!lXID~~~~ti~,l:

:>JJlt~m.~JfmffillaqmlMl~t ~~~iC~{l~lJIJI:~~ J!lR~.X

fredningsnævnll for Randen. amt, den 15; 6 19 55 .

Fog.
Indført i dagengen for retskreds nr. 62, Mariager købstad m.~.

den 15. - 6. - 1955.
Lys5. Tingbog: Hd. 8 Bl. 132c • Akt: Skab F nr. lo.

Fog.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
I rel!.I ..I;:;'1lll'Vnet for

Randers Amt. -7: SEP. 1955
".-r--~;;
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