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Afskrift.
Justit!iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Banders amt. F.s.5/49-1

J, ,I. I
6a Ko~d by,
og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, ~ogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

Købers' } i .-" l.

K d't bopæl: -----re l ors ,. . ,I J.~ l:

, ,

Gade og hus nr.:
Ihvor dda nt findes)

'Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Handers mntsrådskred

30g8 - 16/9 1950.
Stempel: --- kr. --øre .

FredningsLilbud

Undertegnede gdr. N. rrhøgersen
Ga Koedtilbyder herved som ejer af matr. nr, by, ogaf sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den del ~f 6a der ligger innenfor 50 m 'nor~ J{6/":h~rarle'a'ige
og 70 ro vest for vestre rlige. \',,, :,,'iill II

, ., l, t,

l l,

L .) '.. '.~Fredningen har følgende omfang:
t

t • l ) l \ ~1 r ~.... 1 j l ~i \....
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

. I. ,;'. ._r .1 "
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer,. telefop- <!g telegrarmaster.. '. '. ...;.. ~ ' ..
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssted~r", d~boder, vogne til b.e.b~else .eller ,opbeYlI:ring ~~ red-

skaber el. lign. skønhedsrorstyrrende genstande. I
I • ,

·1 ....1 , "•• J •.. I ,/ L... .l. ~... .,

'Jill J~ ti. :Jil' • ,

JIIJ I ~"loim«:)!

Jensen" Kleldskov, A,S, København.
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el ,

"I

I , .1

~, . 1

~'·.l.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

\, Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud' tinglyses' på' .min' 'ejentlom '!inatr:'
\ 1J.; II... A II ~jJ•• II::J~hh L

nr. 6a af Koed I by, og sogn, dog uden udgift for. mig. I,,: •• _L" ,,'.,
,j.,,1 j III ~ll ,hd ,I

Påtaleberettiget i henh~ld ~i1 foranstående er fredningsnævnet for Rand~f' ~p1r,pg t~pelp.,:J.l
menighedsråd og provstiet hVfJr f or sig. .,.~ud

~~.x~t~x
Koe q ,den 8 / 8 19 50

N. Thøgersen •

.'
.1 ." jl II '1- II J/J 'l' j

,I 11'" l, I lJ all\l: 1),./1,,1' I.;!.,.'j,! •

• I

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

"'bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.· ; ~,~,... , , af Koe d .. py,
~ .1: j ...;f~ 'v t;l U l _~.

og sogn ,J<lK:>dttllltXO'THY. XX X xxtJIIP: y XX yx:xk11fY XX XX fdty YXXXXåiIK:?ClIlliIUtXlYiatY.Yrif.

iofodlmdotsexmm nmtrx l'lPCX '< y Y Yl( v X' Y 'lbdl xfd!ØfYety låK~tY@nOiinfM~ YafllQT ~8i XiKiJt~1?<"

~OC:N«!U~' k~ xlii ldwill>et ;ew:)ge!Yp8l'txlmles lrexlJagti Pfå 'llk'terx:

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 /9 1950

Rii s.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en del

11~.ld(1 ....LlI' 111. 1 .~Ii"jjLJt •. dl
af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten nerreder

tldJll. 1).JI L.ld J d!lj J.L. /.J. l j. i II ,II; /Ij,\ IL Lli '.I.)L~H"den 16'septb. 1950.
t:Nt'~I"T'i~l:h)g'Jlr'if01':1/'62;"aiC"1!':Skab!l!Jnr~~~8'~'1.. ". Ui JI4i 1,11,.I;JtJ wd".\d

6å1 er '01Iaridbru·gili' f ~m-.:andre ma:tri;nr •. 1 · .•i,.,1 ,J ,d. ,l,. ,_,L "I" [J l:ql';lI . f;3d

~ Ejd. er servi tut- og pantebeh~!te,t •. ""J11\'j '1. I i)J,ln u'" lI~d I'J I'Jdl"l~

J .Hanse~'l), \,.•1. .;1"1 1,.. t..l,",))d~!<b:!:JL

-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

~\I'CtlllilJg 'w.cvnet for
Randerø Amt.

li
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D

Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
~redningsnævnet for Randers amt. F.so 5/49-1

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: 7a Koed by
(i København kvarter) og sogn.,eller (i desønderjydskelands-

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

sogn.

... . ,Akt:: SlIP L ,nr.607.
(ø4fyldn ø.f domm.,lrolllotdj

; ." l l, • \
Købere }. bopæl: ----- .,Kredltora ,,,. I I .'" '''l L I

,.._1. /1 .. ; h i':.,\

Bestllllng.-
fonnal.,

Gade og hus nr.:
(hvor _Idant flndes)

Anmeld8r8~s' navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

1)762 - 12/2 1951.
Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertognede I.P. Thomassen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7a Koed ogaf by, sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:
l', ,J' l .. ,. I fl. J J\ I h.l/":lI'd,()ollb'J,1 l'JLl

E~ arya1 af 7a, som angivet på ved1agt~ ~~r~,\,I. I' 11:,.]11, .1 J .II,.le

.~, .. ' ~..iI........1.,. 1.l. ... (I ,\,".' I u

, d

J :', ,; L, .1, I . .,1: , .

l ....p. ~.n,,1

.i.

~... \.

Fredningen har følgende omfang:
- ~ L.

f' l ~I •• /,J ; ••• )'~ ..l...,Jj r [J._'"~'.;._ Ii _:J
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller ve4varende,

.~~..L ._,;~ __ ... .l.~ ..

ligesom der heller ikke på arealerne. l(lå apbringes ~ra!1sf~r~~torsta~i~lJe!, J tele~~n2; ,~~ tel~~rafrr1JSte~

o. lign., derpå ej opsættes skure, ud~algssteder, isboder, cvogn~. til )beboelse. elle~ ()pbevaring ,lIf re~.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande;' 1_ (~·\Jl ...~....! ....; , ' ,
. l' ~.. ' •

-; -.
.'

'. J l .,~ll L 1~_lJJ l !'.( ..\, Il"., " "

Jensen & Kleld60kov, A~SI KebenhavlI.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

• I' Jeg' er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på~min l' ejeridom .lmatr.
\ h,; ,,,,l/',;] dt ..• ldl,I1 ....4~ d

nr. 7a af Koed by, og sogn,doguden'udgift.for.mig.I",",i,_".
" ,i i ~, .', ~I"l I ,I! UU _Li "': I,

Påtaleberettiget i henhold ltil foranstående er fredningsnævnet for Ra~.~~~~l~m~,.p~I.,JC~,~,q.1I
menighedsråd og provstie.t hver for sig. . ',,,~ .K-U~~H~ u

Koed, ,den
• , I., .I .1 t

8 /8 19 50 •
I.Po Thomassen. . l 'I.,j L,' ,)\, .;

j I .! l J ~

J •

.1 .\ . ..L - : \

J "J. l .. li..Jllf,,'

l ~ I

•• t ••• ,.1 I' J I l, t ••• ,. ,1fl' ~.ftn:;lJJll J: 1.1

J ... ,I. l> • JIll !)" I hL:'J1/.!,
godkender foranstående fredningstilbud,

-)' l J I L .
-7~" l ~f' "~Koed'~ by:

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og
J

bestemmes det, at tilbudtlt skal lyses som servitut på matr. nr.

og sogn, U~~ur:xxxxx Jt~ xxxxx~itiXXxxx.xfaxxxXX:Jitlbpmj(JW(~K

ix~bi1Xde16Ø(xr:wxlXlX\atK;XI»XXxxxxxxxxxmdxXli1WxwXJliaaxti!mx:. Det fredede areal ses indtegnet

1951

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Randers amt, dl!n 9/2

RUs.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herreJ og en del
af SØnderhald herred med Nørhald, Støvri~g" og" Gål t~n:h~~;eJd~r
den' 12" fSbr. ' 1951'. i· I ,', ,.." d', 1,', i:

Lyst."Tingbog"l,:tol· ..72~ akt:Skab L nr.607.- I, ,l ,'; ,,:.1 ;',iI", ,,, ,,', ,1/

B'orevist kort" hvoraf ,genpart er henlagt på akten." ';, [, "'11' ti 1/111

Matr.nr.7a er landbrug i forening meq 800 " ,'l" I I "III',) ,":.;il.\, :,_,1",:'

J. Hansen. . . . . _ .,..,.
'/ J J il' ~1'~J"'-.~l,.jt·"ru6!'·t.j,.,r, ...jt- ''.!rs.l)elo

-:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræfteso

, I
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