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BestilJlngs.
formular

D

Afskrift. REG. NR . ./VJ"/ <!9 C; ,~!
J~stit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til I:ldslettelse

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

l!'redningsnævnet for Handers amt. F.s.5/49-16.

Akt: Skab F nr. 69S.
(udfyldes 12/ dommlrkonforet)

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogan, art. nr., eje'rlav,

sogn.

5a Hvilsager
by og sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors .

Gade og hus nr.:
(hvo'\- sldant findes) •

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

l!Tedningsnævnet for Ran~e~s amtq-
rådskreds.,-'

Dagbog nr.1596 - ~/l 19)1. Stf;mpel: .-- kr. -- øre.

. Fredningstilbud

Undertegnede

~
menighedsråd

5a af Hvilsager by, sogn, atogtilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

100 m. af matr.nr. 5~ vest for kirkegårdsdige-t og nord for sogne-
vejen Hvilsager-Bendstrup.

"j ••

J

-.) ".Fredningen har følgende omfang:
~ .. ~ L..L L l J'_ ..

Arealerne må ikke bebygges 'eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller yedvarende,
•. c· \ { • • ( ) ~. I. ; , o \,..

ligesom der helJer ikke"på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
~ ': '" ... L • IJ ' .."

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne ti\ beboe\§e elle! opbevllring af red-
"l,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

tegxuudlelWllåSt >mi~xoo~.a-i'ltJ{1llI ;

Sålænge det pågældende 'areal - det være sig landbrugsjord,
have, gårdsplads o.li~n~ - a~i~M,~~~~e~ ..a~ d1 kirkeli~e myndig-
heder, træffer kirkem~n~ster~et efte~'sim~ad med fredn1ngsnævnet
afgørelsen om nyplacering af bygninger m.v., hvorimod afgørelsen
angående byggeplan og byggemåde afgøres af kirkeministeriet.

Jensen & Kleldskov, A,S, KlJbenbll.v'1.



;
i
l,
~

For f~edning~nkr:ev~rjeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenståonde fredningstilbud tinglyses,på min .ejendom lllatr.

nr. 5a af Hvilsagerby,
,l \ ;

sogn, dog uden udgift for mig.og

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor Randers ~mt og' 'menig-
'I "

hedsr~dei hver for sig, •

, den 15/ 12 19 50,

M• .Lomborg. Chr .Rasmussen. Knud Bech l v"ersen. A. Ander'Ø,eri •..

Anton Andersen.Peter Bl~abjerg. L.Damborg. Poul Pedersen.

Svend Boesen. Th.Therkelsen. Amalie Jensen.

Jens Carlsbæk. Ruth Nielsen.

, I •i. I I I .' J J:

" L .....

" l ,l/Jtll'" J LI- Jl.'\

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godken~er f?ran~tåendefrednil!gstilbu<h

bestemmesdet, at tilbud(lt skal lyses som servitut på matr. nr. 5a afJlvq.~~g;~:r" by,

og sogn, ~OOH~~xxxxx~xxxxx~~xxxxx~xxxxX~~~~~flm~~~
~ xfXll'bindlilbrac.meLi J<lroKOC:mcXxxx xx X x xx xiblt..<Kdgl§KXi!' ~~tf.Xllm;Xfteae~ ~a:I~SCH~fte'{

lqlå~tlll_.lb1KxxfxNlkæxooxgeJlI'llH'K i:ld$:.iloo:lt~Jt)å~~x

Fredningsnævnotfor Ranutlrs amt, d~n ti ;1

Riis.

19 51 ,

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, ~st8rli~bjerg og en del
!l' l'

af Sønderhald herred, den 8'jan. 19~1.
Ly'~t. Tirigbog:l'Bd.Hvilkage~; bl." Løsbl., akt: Skab: F'nr~699' •
./l.nm: :'På matr.nr'. 58 hæfter færdse'lsret for 5'd,5e og; 'besidderen' af

.. "præstegårdsjord'en.' I. l' j' ... ''jf, )
'l>

Kjærholm. l ~I : )11, .. j ~

-:- -:- -:-
I. : .. L il :. "

Afskriftens rigtigheq bekræftes.

II;'I'I1:li:l:;'iIWlVlll"t fol' ~ 1:SEP.:~S '
.Ra.nderl:J Amt. ~'

'(ti) .
t· , .t

, ',

II



<::c,~;: kde t Cl-r'ea t af "1?'7att:
/'?V7't; j" a.. ,,

7errcen .../

I/vll..>ager By.
/ivllsu.$l'ar .sogn.
6'ønder!zat.d nerred.
I(cr./1..tiers .4-m t:

~,....:...::..:.·=-~.!../_:..:f...::·O~O~() . .f..~o-m.
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