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Justit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre .påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
• (udfylde! af cromnaer1umtolf't)

Købers } b IO æ'Kreditors p.

Gade og hus nr.:
lhvor sAdllnl hnde~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Frednjngstilbud
lJ ndertegncde Aage Jakobsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af Gørding by
at lade nedennævntc areal af ovennævnte matr. nr. frcde.

Gørding sogn,

Arealet beskrives således:

Et jordstykke øst for kirkegården til ejendommens østgrænse samt et
jordstykke på 40 m. syd for og langs med kirkegården, jfr. vedlagtekort.

hednll1gen har følgcnde omfang:

Arealerne må Ikke bebyggcs ld:k:x~lllSlC midlertidigt eller vedvarende, ligcsom der hcller
i~ke på arcalerne må graves grus eller anbringc, transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå cj opsættes skurc, ud,algs,teder, isbodcr, vogne til beboebe eller opbevaring af red-
.,kaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.!qc~lJOOaoigx~;DWcx

For fredningcn kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforst,'!ct med, al ovensliicnde frcdningslIlbud tingly,e,

l~ af Gørding by
på min cjcndom malI'. nr.

Gørding Mlgn,

dog uden udgift for mig.

j'åtalcbcrcttiget i hcnhold til foreslåcnde Cl' fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Gørding menighed,råd hver for ~Ig.

Gørding ,den 20 / 3 19 50. "(,

Aage Jakobsen.

bud,
af

Idel fredningsnævncl for RlIlgkøbing amt modtager og godkendcr forall')tående fredningstil-
beslemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la

Gørding by Gørding sogn

af hartkorn: 2
d~~l!OOfXlW
Det fredede areal se,

tdr. 4 skp. 3 fdk. 2 1/4 al b., hvilket matr. nr. k~J[-
XOOlt udgør et landbrug.

indtegnet på vcdlagtc kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, dcn 241 l 19 51.

H. Richter.
Jensen & KleU ...kov, A,S, København.
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 5.febr.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. l. Bl. l~.
Akt: Skab. H. nr. 220.
Anm.: Forud hæfter pantegæld o~ servitutter.

H. Richtero
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