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D .Jensen I Kle~dskovt A'S, København.

, .. -

Justitsministeriets genpartpapir. c Til (sk~cjer, skadesløsbreve, kvitteringer Jil udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

l-

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

eller (i de sønderjydske lands

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

sogn.

10 g Hem By og Sogn. Akt: Skab nr.
(udhldts af dommerkontoret)

K,øbers }
Kreditors ~opæl:

Gade og hus nr.:
(hvor dda nt Sode.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers
Amtsraadskreds, c/o- Dommeren i

\ Æbeltoft Stempel: kr øre .
L 1590 - 10 Dec. 1947.

. \ \ ..

1J d S k r i f t

af
Fbrhandlingsprotokollen for.Randers Amts Fredningsnæv~

Aa~ 1947 den 15. November Kl. 11 bley Fredningsnævnet for. . ~ \". .Randers Amts~aadskreds sat i Hem og administreret af Formanden,
• cDommer E. Riis.

Der foretoges&
47/47 Nr. 14/27/46.

Yderligere var mØdt Proyst Exner.
Formand i Menighedsraadet, Gdr. Anton Nygaard, erklærer, at

han under Forbehold af Menighedsraadets Sanktion samtykker i, at
den Del af Præsteembedets Jord, beliggende Nord og Vest for Kirken,
fredes i en Bredde af 150 m regnet fra Vejen Nord for Kirkemuren
og førende fra Byen mod Vest og i en Strækning af 400 m regnet fra
Præstegaardshavens sydØstlige Hjørne. Dog fredes med det Forbehold,
at der om fornødent til sin Tid maa opføres en ny Præstegaard i den
nuværende Præstegaards Have.

Fredningen bestaar deri, at der paa det nævnte Areal, der er en
Del af Matr.Nr. l~ Hem By og Sogn, ingensinde maa bygges midlertidig1
eller vedvarende, ligesom der ej heller paa Arealet maa opføres
Transformatorstationer, Telefon- eller Telegrafpæle, derpaa anbringel
Skure, Udsalgssteder m.v.

Paataleretten tillægges Randers Amts Fredningsnævn.
Anton Nygaard. J. Exner.

Yderligere var mØdt fhv. Mejeribestyrer Frederik Pedersen,
der med bindende Virkning for sig og efterfølgende Ejere af Matr.
Nr. 10 ~ Hem By og Sogn erklærer, at der paa den Del af Matr.Nr.
10 g, der ligger mellem Udhuset fra Matr.Nr. lOg og Kirkegaardediget
ik~ maa bygge s midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller
paa Arealet maa opføres Transformatorstationer, Telefon- eller
Telegrafpæle, derpaa anbringes Skure, Udsalgssteder m.v.

Paataleretten tillægges Randers Amts l!'redningsnævn.



i,e:
i

Dog fredes med det Forbehold, at det nuværende Udhus
maa udvides yderligere 5 Alen mod Vest.

R i i s. Fr. Pedersen. J. Exner.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Ebeltoft, den 24. November 1947.

N. Topsøe-Jensen
F.

I
!

.1,

I

Nærværende Udskrift bedes lyst paa Matr.Nr. 10 ~ Hem
By og Sogn, m~d Prioritet forud for allerede lyste Hæftelser
og Byr?e~, Jfr. U.f.R. 1~~0 Pag. 201.

Bekræftelsesved~!lag 2,- Kr. vedlægges i'Stempelmærke~
Dommeren i Æpe~toft m.v., den 9. December 1947.

N. Topsøe-Jensen
Fm.

Til Dommeren i M a r i a g e r.

Gebyrfr1
Lov ViO/1937
§' 142 - 2.00
To kroner.

Indført i Jilagbogenfor Retskreds N~o 62,
Mariager Købstad m.v., den'10. Decbr. 1947.
Lyst. Tingbog: Bd. 10a Bl. 66. Akt:Skab C
Nr. 1570

J. Haase. /SN
,J • /Ai' \,.

Mariag~r Kjøhstads, Onsild
og qjerl~v Herreders Ret.

•
Denpartens rigtighe.d bekrfZ!tes

t'redn.iugsnævnet lor .7:SEP. 1955
Randers Amt. ~

/P;
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formular

D

/,7~vYJ
Justitsministeriets genpartpapir Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Randers Amt, F.S. 47/47.-

Ila Hem'by og sogn.Mtr, nr-, ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands
dele)l bd. og bl. i ting.
bogen, a~. nr., ejerlav,

sogn.

-Akt: Skab nr.
(ød/yW~s (A14omm~,konlo'tI)

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(bvor sld'DI ftndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Ram ers Amt
c/o do~eren i Mariager~--45 - 14. jan.1953.

Stempel: kr. øre.

Stempel- og gebyrfri
i ~.t. lov 140/1937.

Ud'skrift
af

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År 1948 den 29. juni blev fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds sat ved nede~vndie kirke, administreret af formanden,
dommer E. Riis, Grenaa, under nærværelse af provst Exner, Hald.

Der foretoges:
Sag nr. 47/47 jfr. 27/46 nr. 14. "Hem kirke".

Yderligere var mødt: Formanden for menighedsrådet, gårdejer
Anton Nyga~rd, og sognepræst H. Nørgaand.

Formanden for menighedsrådet erklærede på menighed~rådets
vegne, at dette samt~kker i sn fredning a~,et areal ~f matr~.nr.
l~ ~em by og sogn, nemlig det areal, der ligger nord for kirke-
gården, i en bredde af 80.m at regna fra kirkegårdens nordøstlige
hjørne mod nord, og i en længde af 225 m mod vest også regnet fra,
kirkegårdens nordØstlige hjørne. Menighedsrådet foræholder dog
ret til til sin tid at opfør~ en ny præstegård på det nævnte
fredede areal, således som det fremgår af det deklarationen ved-
hæftede kort.

Fredningens indhold er sålydende:
Arealet må ingensinde bebygges eller beplantes med store

træer midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på
arealej må opføres transformatorstationer, telefon- eller telegraf- I

pæle, derpå anbringes skure, udsalgssteder m.v.
Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.

J. Exner. R i i s.
Anton Nygaard (Formand for Hem-Sem Menighedsraad).

Jensen !: Kle~døtov, AIS, København

....
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Frednipgenævnet for Randers .Amtgodkender og modtager. ..... ~ -
foranstående fredningstilbud fra menighedsrådet, hvilket tilbud
vil være at tinglyse på det nævnte matr.nr. la Hem by og sogn dog. \- \ -

med følgende begrænsning:
Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige

myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet
erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af byg-
ninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen
for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften
af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele
skal tjene kirkelige formål.

Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads
samt den del af præstegårdens areal, der l~gger i ~idd~~b~r til-
knytning hertil, administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af præste-
gårdens bygninger herunder tillige selve bygge planen samt til-
bygpinger m!v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens ud-
seende, uanset fredningsdeklarationeno

For ommeldte kort findes herefter ikke anvendelse.
Fredningsnævnet for Randers Amt, den 14. januar 1953.

F' o g.

Gebyrfri
§ 142 2.-

Indført i dagbogen for retskre~s~ nr.62,
Mariager købstad m.v., den 14-1-1953.
Lyst. Tingbog: Bd. 10a Bl. l. Ak~:Skab A,
nr. 261. L•

. to kroner.
f'" -

-+Iv
, - II

/KS
lAK

F o g.
Mariager Kjøbstads,
Onsild og Gjerlev
Herreders Ret.

, -

Qenpartensrigtig/ud belu~jttS
'.

J; I'cliuillgsllævnet for -7' SEP.
Randers Amt. . ~_1955

o , --
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Beslillings·
formular

D

205'
18.deo.1956. Afskrift. REG. r~q~//.,t~ ~

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

Akt: Skab F ....72.
(udfyldts al domm.rkontorøt)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

eller (i de søndefjvdske lands-
dele) bd, og b!. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn,

Gadejorden
Ham by og sogn.

Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor Ild'Dt 8ade.)

F. S. 27/46-14.
Anmelderen" navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers Amt

Stempel :fri. kr. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede bymænd
tilbyder herved som ej3r af :maJrX1I'1lC fællesjoråen Hem by. Hem sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: den del af fællesjorden, der er beliggende
syd for sgndre kirkegårdsdige ned til kommunevejen samt fællesjor-
den vest for vestre kirkegårdshegn og ned til kommunevejen inden-
for en linje gående 30 m fra hegnet regnet fra ligets nordvestre
hjørne og gående stik syd ned til vejen •

Fredningen har følgende omfang:

ligesom der heller ikke på arealerne må anbrin'ges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

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

skaber cl. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til

Nedennævnte bymænd godkender ovenstående frednin,sforslag,
dog således, at det fredede are~l bere~nes 12 m fra klrkegårds-
digets nordvestre hjørne og parallelt (12 m fra det vestre dige)
med det~e +prt~ættende ned til komm~nevejeQ •

.'.. . Hem~ den ll. deobr. 1956.
Rich Thorsen. nl~ls A.Sørensen.
ir.Andersen. Vrlly Møller. H. Nørgaard.

Niels P.Sørense

Jensen & Kleldskov, A/S, København.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. af by, sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt:l5J

~xxxxxxxxxxxixx

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkl!ndcr foranstående fredningstilbud,

b.stemmes det, at tilbudet ~kal lyses som servitut på matr. nr.' aadS,. af He. by,

og- sogn, ~lIDØJIi'lXXXXXXaaX:.u:.uDrx:XXxxxbxxxXXDKJ[D!i.~.S'D

X~~~nl1t:lDXXKXXXXZX zxZXaU~mld:XUl!OCB:tlZilIlIIIIJ(3lDkzDdØ(1,ØZ

ZJs~BagøuaUJflZ_lCzqll(iJlI.JlZUJllsalZnzøt'Z ZlZDX

hcdninl.\snævn~t for Randcl~ a111t,d"n 18 / 12 1956

F O g •

Indført i dagbogen for retskreds nr.
m.v., den 18. deobr. 1956.

Lyet.TlngbogIBd. loa Bl.120. AktlSkab F nr.

lA. K.
62, Mariager købstad

72.
Fog.

JK.S./A.K•
.~. -0-0-0-0 -0-0-

I
I
I

.1
!

Afskrlftene rigtighed bsk~fte8.
Fredl'Jingsnævnet for Randers Amt, dØD f8'JAIl1957

;;;
WliH .
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