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Bestl1lings-
formular

D

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes øf do'mmelkontolct)

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

eller (i de søndcrjyd,kc lands·
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hm!es)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
P/'rdllingsnævnel 101' Sorø Aml.
c/o Dommerkon/orrl. /lingsled.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. '. ttnmø... n, -.,es ....

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

Arealerne besknves således: .,..
•• 4e1 iil uoaJ.a', åer 11"_ lad_a to••• ltal. al a. (\rY.)

•• \11' "'" •• JIQ;rd·,4Wt. !z.. lUWUa :ru" ldzk" aub......-...

"\'

Fredningen har følgende omfan.g:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

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

J.W'hK-Jtita4B\9,iil+lisIJidta

Jensen & Kjehhkov, AIS. København



•

For frednIngen kræver jeg Ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgstdbl;ld tInglyses på mIn ejendom matr. nr.

, -
dog uden udgift fOl mig.

Påtaleberettiget i henhold til forall~låe!lde Ar frednIngsnævnet for Sorø amt og

menIghedsråd I forenIng eller hver for sig.

den 18 / • 195 4

'IIonill14 01$811.
Co ... 1 •• (,1;,,;...

... Ole-.
-...nl. Ole..

Frednmgshlbudet modtages og godkendes.

Fr('dllil1fJsllæ/l/~1 f'or Sorø li 1/11,den .. ~ 4 195 1110 ..

\. .) " " ... ~; ..

. 1.

,. I

.1 , . .l'.tl

l ... ; \ 1..':
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BestIllIng.-
formular

D

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

Akt: Skab nr.
• • (ucqyll,s øl dontmerkontoret)

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

eller (i de s"nderJydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købera }
K d·t bopæl;re lora

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl fIndelIl)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllillfjsl/lcllIIl'l {Ol' Sorø .11111.
c/o J)ollllllt'rkonlol'l'l. Uingsll'd

Stempel: kr. øre.,. , .

FREDNINGSTILBUD

Undertegn~de ........ flM --O

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 ." 18, ~l'Up _ ......

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

Arealerne beskrives således:

bale Ql~ •tr. nr. 18 'SM' del'l del at aair. DI'. 2, Ao. lS..... ,

f. Knmm... .P Jdrt-89 Jtt:rlteI1:r4_fIU', "I a01l becn-_ 'Sl all.

aød.~. •t.. al ....... J nr. 1.

»., Ia~ae •• , lloJ. _'r. lU'. 18 ..,., S .

,l •• fo~ kl%k..

Fredningen har følgende omfang; l Mt., .at.. .. An .YIA'.....
Arealerne må ikkeFges eller beplantes med ~jstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. J., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

.. ØiMiLiiiriifj *,t,jid
H " 1IalJ'. •• a -, .. tor .Dle" ..... 11.... , ........ al •

1111'4. ",.vI.. .U.S' tJ-.. . 1-. a-pf•••

lens~n & 1<j('h1 ..~o". AI~. K"l1t'·l!l .....n



•

11m n_
For fredningen kræver Jeg ingen erstatning .

• -. er indforstået med, at ovennævnte forligstdbud tinglyses på-. '.il,anatr. nr.

dog uden udgift for" a_ ..
Påtaleberettiget l henhold hl foranstående er frednlllgsnævllet for Sorø amt og

ltI'wamenp memghedsråd i forening eller hver for sig.

'a 80ID_UOU ...epe

xz.... ~ den18 / 4 195 l.
VIlh. ,_en ..

1Wl.

Fredningshlbudel modtages og godkendes

Prl'riTliTlg.mU'1II11'1 l'or Sorø omt. den 18 I ... 195 ..

• .. ~r ...,' ...
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Bestl1l1ngø-
rormular

D

REG. NR. /4"'~~T J \I ,.

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

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

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

sogn.

11. r.rw:LU\ijl ti.J 8& ø... Akt: Skab • Ir.

(udfyldt. øf dommerkontoret)

Købers } b ,.
Kreditors opæ •

., ..

Gade og hus nr.:
(hvor e.ld.lnt findefool

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrnillillgSllll'/1Ilel {Ol' Sorø .11111.
c/o DOllllllerkonlor!'I, Hings/ed.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11. R'raIlIllezoup b6 oa a...

•
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

ArealAme bA~krives således'

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafrnasler
o. 1., skure, udsalgssteder, Isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

J~~~gAoq ret hl at
':IQO"~J'.:t

Jensen & Klehb~ov. AIS, København.

-.o,



, ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgsblbud hnglyses på mm ejendom matr. nr.

17. xn-~ tq O&i".&8. ' .

dog uden udgift for mig

Påtaleberethqet l henhold hl forallRtdende er Il'ednmgbnævnet for Sorø amt og

memghedsråd i forenmg eller hver for sig.

DMa.,.. den 11 /.. 1951.

J'~"'"11.....

FredningshJbudet modtages og godkendes.

Frt'dl1il1g.U!ællllel jol' SOl'ø (lilli, den 18/ 4 1951.

, ...
Vfter. l?e'oJ'l:IeJSe

filt.

-.'



Bestllllngs·
formular

D

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

s •. ~-7.aø.Pe
• ',L ... I

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(ødjyld.. ol _merkontoret)

to •

Købers } b I. o æ;Kredltors p

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Hnde'l)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø. \/IIt.
1'/0 DO/lllllerkontol"l>t. Ring,~II~d.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Underteqn~de cAN., .. Z.ra.......
tilbyder herved som eJer af matr. nr. ,.. ~ .. , -., ......

at lade nedennævnte areal af ovenntevnfe matr. nr. frede.

Arealp.rne beskrives således'

Fredninqen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

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

Jeg forbeholder mig dog ret hl at •• U. eller .. tø...• , ,.Ytb pi

IIM~. ø. '.!J '0.-: d.lid... MJ. q, _kM til .- 1__ _._ ..t.~tlø.n. una.

Jensen & Kleldsl.ov. A/S, København.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forliqstilbud hnglyses på min ejendom matr. nr.

, .. ~UU;lll bi o~ IJOU~

dog uden udgift for mig.

Påtdleberetth]el I henhuld ttl foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i foreninq eller hver for sig.

a.nua..... den 18/ 4 195 1.

etøl"6(!ft n-...

Frednmgsltlbudet modtages og godkendes.

F/'l'dnill!Jslw'/lllel fo/' So/'ø (lilli. den 18/4 195 J..
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REG. NR.

Terræn af
/(rummerup .By
tt;'l/mmer'l/p Sogn

Osler-rloÆkeb./erg Herrt'd
50/';/ Jlmt

Direktoratet for Matrlkelv •• enet I clecnnb<"'r19SI

Rigtig kopi af matrikel kortet.

JOOmMllfortlold 1: floO()
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