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REG. NR. /$'3/ ffllj~/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

13.. au...., o•• ~... . "
Akt: Skab ....

(u4lyltlu øf doørnelkoowrot)
Mtr. nr., ejer/ay, 80gn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlay,

80gn.

Køberø }
K dot bopæl:re I orø

Gade og hus nr.:
Ih .... dda" Rndeo)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævllet /'01' Sorø Amt.
c/o /Jollllllerkonto"et, Wngsled.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ., .

tilbyder herved som eler af mat~. nr. 13 .,. .. a.p

at lade nedennævnte areal af ovennævnte mdtr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

l .... , oar........ , ., .....
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller eplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboels~svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
'forstyrrende genstande.

".m9iPi~~



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

13 •..... _ .......
dog uden udgift for mig.

Dl..... PåtaleberettiCJSl!i henhold til for'l.nstående er fredningsnævnet for Sorø amt og.~.18._.~reaa,r."'luA.a&1 .
I ......... i forening eller hver for sig.

denU / 4 1951.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frednillgsllæv~~~ 1'01' Sorø amt, den U / 4 1951.......,.... ...
... - ;. .~
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REG. NR. A-J/ q--I it.;,,~"I

Bestllllng.-
formular

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

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

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

80gn.

13 ... 1.4. ....... . Akt: Skab ...
(u~14'~ øf dommerkontoret)

.Køber8 } b I
Kreditor8 opæ ;

, ."

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl flndce)

Anmelderena navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø .1m/.
c/o DOlllmerkon/oret, Ring.~ted,

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede w- ......
tilbyder herved som €Ileraf matr. hr. &3 ••• JA. ... _" ......

• 11':'

at lade ,.i_.. ieaIIN"tf,0vennævnte matr. nr. frede.

l".'''''' ......__....Fredningen har følgende omlang:/.._-- -
Arealerne må ikke bebygges elle. eplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstation~r. telefon· :og telegrafmaster
0.1., skure, udsa\gssteder. isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

WiJjiiiiØi~i~ De,,, 14 .,,. kJ ......
... - .lbeM ,et. •••ny. ,U'I" ,~ • , 1a ...
l .... '-a... t.tu.,....

De' -'1'..... 13 •• " lA ...... ak •• , ....11••
• llu t.t • Ikke ... ,t .

lenIlen 8:"KJ~ld~l.cJV, A'S, Ki7bonhnD
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligslilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

13 ... JA. 4WIua ... a .....
dog uden udgift for .. a ....

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet fol' Sorø amt og .$1"01 •• be,r'" P~".'l".al.
I '... hAk" i forening eller hver for sig.

den 11 /. 195l.
8Sat.... lir ..
hpøl4at .

Fredningstilbudet modtages og, godkendes.

Fredning.mæv;,el for Sorø aml, den II /. 195~.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for SORØ amt.

KENDELSE afsagt den 12/4 1951.

[I

[,

I

I

De sydligste 50 ( femti ) meter af matr.nr. 7 ~ af Gudum
by og sogn, tilhørende fru Kristine Petersen, der hensidder i
uskiftet bo efter sin den 4/8 1948 afdøde ægtefælle gårdejer Hans

ee
Petersen, hvilket areal mod vest og syd begrænses af landevejen
Slagelse-Nykøbing Sj. og mod øst af sognevejen fra nævnte lande-
vej mod nord til Gudum by, fredes, således at arealet ikke må be-
bygges eller beplantes med højstammede træer. Der må derhos ikke
på arealet graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon-og telegrafmaster o.l., skur, udsalgssteder, isboder, be-
boelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Der tillægges ikke ejerinden erstatning.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednings-

nævnet for Sorø amt og Slagelse herreds provstiudvalg i forening
eller hver for sig.

Urban Petersen. Vald. Christensen. Frederik G.Hansen.
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ClI.dumBy

Sogn: Gudum
.Herred: Slagelse
Amt Sor6

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv •• enet I d~br. 1951

MAIforhold 1: 4000
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