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Bestllllngs-
formular

D

REG. NR. ff~+,.z) L
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 b\. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
Cu4fylda øf do .. merkonloreJ\

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frw/llillgsnævllel /'or Sorø .Iml,
(;:0 D011l1lll'rkonloul, Uillgsll'd.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnecie

hibyder herved som ejer af matr. nr. 3.... 3.. b81~- • .., ......

. . .
at lade nedenniEvnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives 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 telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

~ij;wiiWi.iMi~i~~'k.

Jensen & Kleldskov, AIS, København.



•

•

< , •

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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiqet I henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt 0'1

memghedsråd i forening eller hver for sig.

flIcl........ den 1Ø /4 195 1-

... DUiu.m.

Fredmngshlbudet modtages og godkendes .

F/'rdn;lIfj.mællllel to/' Sorø alll~. den18 14. 1951.

.' UJl'DIIlU .Iet lJn ....
fmi.

; :.. \ .. , . ':.l .:....

l. :
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BestllJlngs-
formular

D

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 søllderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(lUifyla .. al i/OOImerlronlo,etj

Købers }
K dOt bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvO: d.danl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fred/li/lfjsnæv/lel {Ol' Sorø :1m/.
('/0 J)ollll1lerkon/ol'/'/. Uings/ed.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede , ........ All •

tilbyder herved som ejer af matr. nr. a.&.. 1.-,•• .., ......
..

at lade ' ovennævnte malI'. nr. frede. • eU._ .. "'It,..~•
at U'ea1.' flader 8tll. et •• ~ ., ,lMen ... ,I ........ ' .... 1--'
to~ Ol ~04klia4t at trcdD1nae __ .' ,.~ SOaw _'e

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke hl! II] • pH." .eplantes med højstammede træer, og der må ikk~

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.J., i•• •••••••i••••I.IjrIw.,.

Jensen & K}eldskov, A/S, København.



•

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

dog uden udgift for rnlCJ

Påtaleberettiget l henhold hl foranstående pr Irednin<;jsniBvlIetfor Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 18 /4 195 1.

Fredningshlbudet modtages og godkendes.

Fl'cd"illfJ·mwIJllel Ic)r Sorø oml, den 18/ • 195 1•

..
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, f ~ .. I ". I
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Bestll11ngs-
formular

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

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

eJler (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

a ... J 1Ol I·.. !JU1Hjua.".C .....
Købers }
K d't bopæl;re I ors

Akt: Skall nr.
'ut(fylde.' øf døllfmerko'ltordj

Gade og hus nr.:
(hvor sådan' Hnde..,)

•
Undertegnede

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
F1"I'dll;lIgslIwvllel {Ol" Sorø ,lml.
c/o [)ommerkolllorel, Rillgsted.

Stempel: kr. øre.

f'REDNINGSTILBUD

...... 0.. Ill..
tilbyder herved som ejer af matr. nr. .

'!' a.. 31. e. 3. ftlaJ.~-." ......

Jenaeo &: KjeJdskov, AIS, København.

at lade lir •••I' •••••• ovennævnte malr. nr. frede.

Fredningen har følgende omfang: l ,. •• 1... ..,. ... An ........
Arealerne må Ikk bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må i e

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at l •• a:real.l"lle _",-. Is 4wt...

•• •11...... 11 -. at. '_'''- .......... , a,k4
wu. '.~.1 .. 1lfOl t~ l.. .., •• ' tor -... .te

D



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

dog uden udgift 101 mig.

Påtaleberettiget I henhold hl foranståenrit'! p.r IrednllHJol,ævlIel for Sorø amt og

iU&l*bJ_a menighedsråd I loremng eller hver lor sig.

0.. aU.ø.

Fredningshlbudet modtages og godkendes.

Pr('dllillf/,~llæ/}lIe/ IC)J' Sorø li 1/1/, den 18/4 195 l.

.. k.. .II~"'''. "'~.. "t_ ',...
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Bestlllings-
rOrmUlaf

D

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

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab • nr.
'udfylde. øf dOl1flRø,lumlordl

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn 00 bopæl (kontor):
F1'l'dllillgslllclJllel {Ol' Sorø AIIlI.
c/o VOIllI1WrkOfllor('l. Rillgsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Underteqnede'

tilbyder herved som ejer af m6tr. nr ... ~_.... MIIl-J-. til,. •• _ ..

at lade •• II'••••• M •• ovennævnte mdtr, nr. frede ..... . :

I "Hl1 ••• .., .. ed ~" .......
Fredninqen har følg~e~n~d~e:...:o~m~fa~n~g!.:::---:-~ --:_---~--~
Arealerne må lkke)bebygges eller beplantes med højstammede 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.

Jeg forbeholder mig dog ret bi at ,...... ..... 1•• al ........ al

'_tap:: 00 »l.QCerlno. tor1r.l<Le~ akal. ...... tG~.l-a~to~ _& co4kAlli.
at tntal"JiIIY!l6$ tttr ao~ø _l.

'" to..... "l"" .la r.t \11 at ,laIR. - ... p& I lUl\øa -Jt-
I "e\ •• '11p 0t! ao-.U._ eUl. .

Jensen & KJehh.koy, A!S, Københlllvn.

_W'



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

t.~

dog uden udgift fOl miq.

Påtaleberethget i henhold hl foranstående ':Ir !redlllllg~llct:lVlletfor Sorø amt 'oC)

JuclebJlU" menighedsråd i forenmg eller hver for sig.

I\I81"J-8 den 18 / 4 1951.

Frednmgstilbudel modtages og godkendes.

PrcdnillymællJlcl for SO('Ø aml, den 18 /.. 195 Jo.

I.

. ~; , J
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!) l': ,f l...,{ "'\l:C.I r )1
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Terræn a.(
Fuglebjerg By
Sogn1i'u.gZebje T9
Herred: dster-Fla1:tebje 7'9
Amt:Sord

Rigtig kopi af matrlk.lkort.t.

Direktoratet for Matrlkelv•• enet jan. 1952

V,/7.~ ..
. . 'Ju~'''.fi~

,"'0~"Mllforhold 1: "DD

• .....o.t H. ol. c...._. ,..,..- .... A/e ....... '9' ... , •• ' .....
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Rigtig kopi af matl"ikelkon.t.

Mt/forhold 1:400,
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