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

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

Fredningsnævnet for Randers amt. ]'.8.12/48-27.

Akt; Skab C ør. 6.
(udfyld •• øf dommerkontorot)

Mtr. nr.; e(erlav~ sogn:
(i København kvarter)

eller ,i de sønderjvdske lands-
dele) b.d. og bI. j ting-
boge~, "art. nr., ejerlav,

80gn,

9.§.,9ftVejlby
by og sogn. \J, , .

I\.øbera }
Kreditors bopæl. ----

Gade og hus nr.;
(bvor sådant findes)

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);

. Fre-dningsnævnet for Banders amtsrådskreds •

935 - 14/7 1950.
(J •.

kr. -- øre.Stempel:
U d"s"k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

Fredningstilbud
•

Undertegnede gårdej er Knud Nielsen, Vej lby,

af Vejlbytilbyder herved som ejer af matr. nr. 9§:.,9~ by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovonnævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l. Den del af matr.nr. 9.§:, der ligger vest for vejen fra Revn forbi
kirken mellem v.ejen fra Lyngby i syd og Karl Petersens ejendom
matr.nr. 8a mod nord i en bredde af 100 m. mod vest regnet fra
Revn-Vejlby vejen, samt det mellem vejen og kirkegården lfggende
areal.

2. Hele matr.nr. 9~.

Fredningen !lar følgende omfang: '

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med- høje 'træer, midtertidigt '-e'ner vedvaTende,
0'.., !. ...... \~ L

"ligesom> der) heUer. ikke -på arealerne må anbringes "transformatorstationer, telefono- og te}egrafmaster
~Js 2 .. '. .' l)' ~• I". ~ ; I' .... I ...' \

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsste~er, isboder, vogne til -,beq?else eller" opbevaring 'af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
-~ J ~



."

...\1 ~ l ~...I.-
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg 'er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud . tinglyses på min ejendom matr.. - ~ -'
nr. 9.§:" 9.§., af Vejlby by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Vej lbY
menighedsråd hver for sig.

VejlbY] 28 /3 19 49., den

Knud Nielsen.
- \ • l..

Genpartens rigtighed bekræftes.
Ebeltoft, den 14.oktober 1950.

Riis.
\' ,.

"
l ,

u

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
• • >lo v

b€stemm~s det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9§. og' 9.§. af Vejlby· by,

og .
. .

sogn, af hartko~!1:
.) .'~ .

alb., hyilke1 Il}atr. nr., ~dr. .skp. , fdk.~.

forbindelse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses' indtegnet

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

Fredningsnævnet for Randers amt, den 16 /10 19 50 .
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57, Grenaa købstad m.v., den
14.juli 1950.
Lyst. Tingbog akt:Skab C nr.6.
l st å matr.nr. a Ve'lb •
Mtr.nr.9~ Vejlby er 23 11 1938 inddraget under mtr.nr.2~ (skolejord).
Anmærkning: ad mtr. nr. 9al:
Ejendommen er behæftet med pantegæld.

Riis •.-.- -:-.-.-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

~1g,.,,,v.et for ~7'SEP 355
JRMLlldcJl.':; A.JJlt. " •

111...L...- _
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Afskrift.
Justitsministedets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.8.12/48-27.

Akt: Skab C 111'. 36.
(udfylde. øf dommerkontorøf)

Mtr. f1r.; ejerlavr sogn: 8§:.Vejlby by
(i København kvarter)

eller li de sønderjvdske lands- og sogn.
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, ·art. nr" ejerlav,

sogn,

Købers }
Kreditors bopæl, -----

Gade og hus nr.;
(hvor sAdanl And•• )

Anmelderen, navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

1696 - 16/10 1950.
\.} to,' ~ Stempel: -- kr. -- øre.

U d s k r i f t. 'af
forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Karl Petersen, Vejlby,
by. Vejlbyaf Vejlby sogn, attilbyder herved som e.ier af matr. nr. 8§"

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l. Hele den del af matr.nr. 8~, der ligger nord for kirken.
2. Den del af matr.nr. 8~, der ligger vest for vejen fra Revn

forbi kirken ~)en bredpe af 100 m. fra vejen mod vest. c.

'\. o lt \ \' ....

Fredningen har følgende omfang:
. ,. - \

4- ~ '_ _" l u. -_
Arealerne må ikke bebygges eller bep1ante~ ,med høje træer, midlertidigt eller, vedvarende,

,,~t .. \1 t \ ~. Li ..,-

ligesom der heller ikke på arealerne må an bringes tr.ansformatorstationer, te1efon- og telegrafmaster
..' ~ ~ \.. .... l .,...:-. •

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

skaber eJ. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at udflytte min gård'"også på det
fredede areal.



ti \ -; ..... I __ .. ~ .,. \..

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningsJilbu9 tinglyses på min ejendom matr., -

nr. 8§.. sogn, dog uden udgift' for mig.af Vejlby by, Vejlby
Påtaleberettiget - ('henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Ve j lbY

menighedsråd hver for sig.

Vejlby , den 28 / 3 19 49.
. Karl Petersen.

Genpartens rigtighed'bekræftes.
Ebeltoft, den 14. oktober 1950.

_1

Riis.
,J cJ

l " ~,

_~ I ,

\ -

1get fn;d~ingsnævnet for Randers ..3:mt n~odt~g~r 0& gQ(tkender foranstående fredningstilbup,_

bestemmes det,'at tilbudet skaL'1yses som servitut på matr. n~. ~a. .'. af Vejlby b~,

Vejlby ." sogn, af hartkorn: 5 tdr. 2 skp. O fdk. O alb., hvil k'et matr. nr.

i forbindelse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet

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

Fredningsnævnet for Randers amt, den 16/10 19 50
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa købstad m.v., den
l6.okt.1950.
Lyst. Tingbog, ~ct:Skab C nr.36.
Anmærkning: Ejendommen er behæftet med pantegæld og servitutter.

Riis •
.- .- -:- .-.-

Afskriftens rigtighed bekræftes •
• ) \ I.. _ ....

FredniIlg~Mrevnet fQl! ... 7' SE? 1955
j,aaders Amt, ?

I1t

I

t
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Afskrift.
lustitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

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

F.S.12/48.
J

Mtr. nr.; _ejerlav! 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de søl(derjvdske lands.
dele) bd., og b!. j ting-
Iiogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt: Skab M ør. 3~7.
(udfylde. al dommerkontoret)

2a Vejlby by
Og sogn. ~) L ...L

Købers }
Kreditors bopæl.

,. , ,
Anmelderens navn og b~pæl (kontor);

Freani~snævnet for Randers amtsrådskreds.Gade og hus nr.;
(bvor sldont Hnd•• )

2924 - 24/11 1950.
Stempel: kr~-- øre~

, -

Fredilingstilbud

Undertegnede Ve jlby-Homaa sogneråd
by.af Vejlbytilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnt" matr. nr. frede.

Arealet besk rives således:

Hele matr.nr. 2a
l _

c \

Fredningen har følgende omfang:

ligesom

" . ,~,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes J;We. høje t,Fæ.er.. ~~dlertid:gt JJ;: ~v~r~nde,

dor..fteHef.. ikke på arealerne må anbri~ges transformatorstationer, telefon- eg~telegrafmaster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstandG. .. d - . '. ,'. ~ .' 'l ~•• , "I L.. .j .; Iv: 'l',. I~

Man J4'~forbeholder mig dog ret til efter samråd me d fredningsnævnet for
Randers amtsrådskreds og Vejlby menighedsråd at foretage de til-
bygninger m.v. som Skoledriften måtte nØdvendiggøre.

ra



."

ejendommen
.Vi JU@C er indforstået med. at ovenstående fredningstilbud __tinglyses' på :mincX$rollhxoc matT.

kræves
For fredningen ~~gcingen erstatning.

nr. 2a af Ve jlby by. og sogn, dog uden ud'gift for ~. sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt c}@CSrådskreds

og Vejlby menighedsråd
hver for sig.

Vejlby-Homaa sogneråd ,den 7 I 4 19 49•.
...... ~ L.

J.Eriksen.
Amtsrådet meddeler herved samtykke til den af sogneråde~-foreiagne ,~
disposition.

Randers amtsråd, den 14.november 1950.
P.Holck. ~

, .
,,:~ 'J .. ---"\ _,

, .,

Idet fr"dllingsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
• • u

bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a af Vejlby by, ,
og sogn.~~n~xxxxxxxx~xxx~xxxx~~xxxxx~~~~~~

Xxfo~OCXl.'le.M:XlJtIau:xlXXXXXXXXXXXXih1dXH~X\KXåM~~E>WC~~~

~«lx~a.1'XbM1kG()~xgeK~OC..l§~iKX~.:p~Xi1fKiK.X

Fredningsnævnet for Randers amt. den 22 /11
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa købstad m.v.
den 24.nov.1950.
Lyst. Tingbog, akt:Skab M nr.387.

19 50

Riis.
'l ..;.':_ -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes •
•, ~ednjll~~i1.!t\l;'lll~t ref '.~. SEP~ 955

. ~deJ:t'l A.m.~ ~ 1 .
• c • •• • ~J ...
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