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Fredningen vedrører: Nørre Onsild Kirke

• Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Fredningsnævnet 13-09-1947

Overfredningsnævnet
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Deklarationer
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Justitsministeriets genpartpapir Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m (vedr. fast ejendom).

26 ~ørre Onsild
by og sogn.

Akt: Skab l nr. 137.
(ødfyUJes al dommetkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers l
Kreditors f bopæl:

Gade og hus nr. ~
(hvor ddønt ftnrJes)

Anmelderens navn og bopæl (kontur):
l"red ningsnævnet for Randers umtsråds-
kreds ved dommeren i Æbeltoft.

L 2974 - 11/10 1947.
Stempel: --- kr øre.

Udskril't
a l'

forhandlingsprotokollen for Handers amts fredningsnævn.

År 1947 den 13' september kl.ll blev fredningsnævnet for
Handers amtsrådskreds sat i Nr.Onsild og adminisLreret af forman,Jen
under nærværelso al' provst l~xnel'.

Der fore toge s:
40/47 jfr. 27/46 nr.24.

MØdt var sognepræst Kvist-Jensen.
Yderligere var mødt husmand og graver Chr. Grøn, ejer' af matr.

nr. 26 Nørre Onsild by og sogn, der med bindende virkning for sig
og efterfølgende ejere af nævnte matr. nr. 26 samtykker i, at det
areal af nævnte matr.nr. 26, der ligger nord for kirkegården og
grænser op mod kirkegårdens dige, og som drives som havebrug og
fremtidig skal kunne drives sådan, ingensinde må bebygges midler-
- -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

tidigt eller veuvarenrle, ligesom der ej helJ.er på arealet må
opføres transfOrllla tor sta Lianer, Lele fon- eller telegrafpæle , derpå
~nbringes skure, udsalgssteder m.v.

På Laleretten Lillægges fre iningsrlOJvnet for Hanciers amtsre.ds-
kreds.

Hiis. Uhr. Grøn.
Til vitterlighed:

Hans Kvist-Jensen. lvJ.K. H.icklin. J. Bxner.
Nærværende udskrift becJes tine;lyst på matr.nr. 26 Nørre Onsild

by og sogn, med prioritet forud J'or allerecle lyste hæftelser, ji'r.
U.f.R.lS30 pag.201.

Bekræftelsesveuerlag 2,- kr. vedlægges i stempelmuH'ker.
1"'redningsruzvnet for Ranciers arntsrådskr'eds, C:beltoft, den 10/10 1947.

N. 1'opsøe-Jensen

fru.

1'il
dommeren i H o b r o.

fensen .t Kle~dstov, AIS, København.



Indført i dagbogen for retskreds nr.63, Hobro
den ll. oktober 1947.

Lyst. fingbog: Bd, G bl.152,akt:Skab 1-137.
Anton l'helsen.

-:-"' -:-
Afskriftens rigtighed bekr&ftes.

J1'red.ujng:~l1æ\'IJet for
Randers Amt. • 7: SEP. 1955
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kØbstad m.v.,
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