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Bestllllng.-
rormular

D

REG. NR. /~If/
)

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer
og !indre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

til udslettelse

fII',_!!IS ~, .
l§a' Kir'l<eby' m.m.Mtr. nr., ejerlav, sogn:

ti København kvarter)
eller (i de søndenydhke lands-
drle) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udjyldl!' øf domm.,tolllortt)

'frans.
Købers }
K d't bopæl;re I ors

j

"
f

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(l.vor t:.ldllnt findcf, Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Slelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede V:LGeo\·jadsen •

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. 14-a

af Kirkeby m.m. by

al lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Rettelsen godkendes
V.Madsen

Trans sogn,

jfr.

Arealet beskrives ,således:
Arealet nordøst for kirkegården og nord for skolens legeplads

vedl8.gte kort.
Tilføjelsen godkendes

V. !·1adsen

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssleder. isboder, vogne til beboelse eller opbev'aring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gen~tande.

J~:klxbd:JlilblOC"/.mtgxd~:xaOClibCl!tx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningslilbud tinglxses på min ejendom matr. nr.

l?a af Kirkeby m.m. by I'rans sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Trans menighedsråd hver for sig.

'l'rans ,den 5 / 3 19 51
Vi:;Go t1adsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut r,å matr. nr, 14-a
af Kirkeby m.m. - by Trans

sogn,

lltXlaMkorBXZXZX2BZ~~fi~fi~J~7~~6~{fdtfJ~~~~t~rJ~~fir~~et matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 35 vest;Li del D be :X&lt udgør et landbrug.
Det fredede areal ses m~tegnet pa v~Jragte Ko'rt, ~nvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4-/ 5 19 51.
H. Richter.

Jea'leG &. Kleld.akoy, AIS, Købenk.vn.
1I0UIUIORGIl BOGUlrlll'f:AI t101lTr:81l0



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den lo. maj 1951.
Lyst.Tingbog: Bd. Trans. Bl. 19.
Akt: 31mb. B. nr. 425.

G. Da.hl
kst.
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REG. NR. /ø-'i"

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

lGd Kirke by, :l'rans .•Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller li de sønderiydske lands-
drle) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

AU: Skab nr.
(udfylde:! øf domm"kollto1et)

Bestllling,-
formular

Købers }
K d·t bopæl;re I ors )

l

Gade og hus nr.:
;hvor ddant flnde1-1

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
RiDgkøbiDg amtsråd.kreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Carl Villiam J espersen

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 16d

~ Kirkeby ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

'frans sogn,

Arealet beskrives ~åledes:

Hele det påacldende matr,nr., beligGende bord og nordøst
for 'l'rans Jdrlcegurd.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~oom~k91~;rnix~KntxWxMx

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

16d af Kirkeby by 'frans sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Trans menighedsråd hver for sig.

'l'rans , den 26/ 4 19 51

Carl Jespersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 16d
af Kirkeby by Trans sogn,

af:dmClklnxcxcxcxc:xllIirccxcxcxc:xqxcxcxcxc:fdb:cxcxcxcalbc, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l2a smst • ~ udgør et landbrug.
Det freded, areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4/ 5
]-1. Richter.

1951 .

Jen.ea &: Kleldskov, AIS, K.beala.m.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvie købstad m.v., den lo. maj 1951.
Lyst .'rinGbog.13d.'rrnnn. BI. 17.
Ak~.Skab. D. m'. 545. \

G. Dahl
kst.

I
l
!
!

I
I
I.'!
I

!
I
I "
l ~.
i
l /

r
l
!

•

I

I '



•

•

I
l
I

Bestilling."
fonnular

D

REG. NR. /:rJ1Y

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

( .
.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 12a Kirke by, 'l'rans.
(i København kvarter)

eller li de sendenydske lands-
d~le) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udJyldtls af dommerkontor,t)

~øbers }
K d·t bopæl;re I ors

I #1/ ,
, 'I f "J i

Gade og hus nr.:
(I.vor sldant findelIo,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds, '
Holstebro

Stell1pel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Carl Villiam Jespersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12a

af Kirke by by :rrans
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledes:
Arealet nord for kirkeearden - jfr. vedlagt e kort.

Tilføjelsen Godkendes.
C. ,Jespersen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformator~talioner, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gen~tande.

JI:~l>lmimix:>..c!Qxn.t'.Åk!'J.Mxxx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tiRglyses på min ejendom matr. nr.

12a af Kirke by by Trans sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Trans menighedsråd hver for ;ig.

:rrans ,den 5 / 3 1951.

Carl ,I espersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 12a
af Kirkeby by Trans sogn,

~m~~xzxzxzx!.tJkxxzxzxz~JZxzxzxzJlg!K:zxzxzxz~~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 5 19 51 .
H. Richter.

Jcmea &: Kfeldstov, AIS~ Købeahvn.



el
l
I
\

•

Indført i dagbogen for retslaeds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den lo. maj 1951.
Lyst.'l'ingbog:Bd. 'rrans. BI. 17.
Akt.Skab. D. nr. 545.

G. Dahl
kst •
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REG. NR. /:j-';/

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

20a Nederby, ~rans.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (I de søndenydske lands-
d~le) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

60gn.

Akt: Skab nr.
1u4fyldo' øf dømmetkon'.",)

8estllllngs-
rormular

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor ddanr finde,.,

Anmelderens navn og bopæl (kontor>:

Fl'edaiagsaævnet fol'
lUDgkøbiag amtSl'å4akl'e4s,
Bolstebl'o

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kristen Peder Kristensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20a
Transaf Neuerby by

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

Arealet beskrives ~åledes:

Arealet sydøst og syd for Trans kirkegård - jfr. vedlagte
kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende· genstande.

XggxkOOJe:kO'!!llJx»ni:gXto~JO.1XrilXmcx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

20a d Nederby ~
tinglyses på min ejendom matr. nr.

'frans sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
'rrans menighedsråd hver for sig.

Trans ,den 5 I 3 19 51
Kristen Peder Kristensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20a
af Nederby by Trans sogn,

llfJtmJtkorBxzxzxzXztx1EXZXZXZX:;S~XZXZXZX~Xzxzxzx5illt, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ~~1? lia~~Q.~~~rlr~~:t~Fjaltring ~ udgør et landbrug.
Det fredede areal ses m:rtegnet pi' vedfa'gte tcort af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 I 5 19 51.
II.lUchter.

Jenten &- Kleldstoy, A/S, Købechvn.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den lo. maj 1951.
IJyst.rringbog: Bd. Trans. Bl. 35.
Akt. Skab. B. nr. 635.

G. Dahl
ledt.
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Bestllling_-
rormular

D

REG. NR. /~I?'
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

pg ansJre påtegninger m. m. (vedr. fast ejenc,iom).

, .
3a, 16a Nederby, Trans. Akt: Skab nr.

(udbldtll G/ dommerkontorI')
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønde'lyd"ke lands-
drle) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers' }
K . d't bopæl:re I ors /I ~/

J

,
i

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor s.6.dant flnde1o, Fredningsnævnet '01'

Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebro

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Christen Lavridsen Kirkeby

tilbyder herved som ejer af .matr. nc. 3a, lGa

af Nederby by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Trans sogn,

Arealet beskrives jåledes:

De pågældende arealer i deres fulde udstrækning.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller 'anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsfor5tyrrende genstande.

J:e~ 1.åttlebi:lUl&lC~iJOgX$ rltl{iiC zX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

30., 16a af Heuerby by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Trans sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er

.~rrans menighedsråd hver for sig.
fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Tilbudet godkendes med oven
,den 25/4 1951. stående udfyl~~nestekst.

K. K.KJ.rkeby.Kristen Lavridsen Kirkeby
Trans

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3a, 16a
af Nederby by Trans sogn,

McMr~Øll{ZXZxzxzmrxzxzXZXzsq,xzxzXZX2'hlr.XZXZXZX~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. Ile, 15b ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 5 19 51 •.
H. Richter.

Jemea &: Kleldskovl AIS, Køben •• vn.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den lo. maj 1951.
Lyst.Tingbog: Bd. Trans. Bl. 56.
Alct: Sko.b E. nr. 174.'

G. Dah1
kst.
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REG. NR. ,,/S'tly

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

(

2a Lynghøj m.m.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de søntl,erJydskc; lands-
drle) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(0"/]14 •• _, aomm<tkonlo"t)Trans.

Købers }
K d·t bopæl;re 10rs

I

l ~..

/\ .

BestIItfUIS-
ronnul.r

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

tbvor sAdanl ftn~~1 Fl'edDingsDævDet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebl'o

Stetl1pel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Trans sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a
Transaf Lynghøj m.m. by

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

Arealet beskrives ~åledes:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende øst for Trans
lcirkegard.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplanles, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsaJgssteqer, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:h:gm.00'e1IDtdef;Jt»:l~ zmg;::taxta~xz

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Komm. x.leg. er indforstået med, at ovens~ående fredningstilbud

2a af LynehøJ m.m. by

men
tinglyses på 3J!:l&ejendom/matr. nr.

'frans sogn,

dog uden udgift for~. kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Irrans menighedsråd hver for sig.

Fjaltring, den 26/ 4 19 51.
Chr. Sønderby

fmd.
"l,

Fjaltring-Trans
sogneråd pr. Ramme.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at' tilbudet skal lyses som servitut få matr. nr. 2a
af Lynghøj m.m. by rans sogn,

~~~~~ZXZXZXZ~B~ZXZXZXZ~CXZXZXZ~ZXZXZX~~B«mNZM~Z~~~~_
~R,*~:mr.ZX ~~:xuuprXftXli~X
Det fredede areal ses. indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genp~rt bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 I 5 1951•.
H. Hichter.

Jem.ea 6: K)eldakoy, AIS, KøbenlaaYØ.



Foranstående fredningstilbud godkendes herved.
RINGKØBING AMTSRÅD, den 8. juni 1951.

G. Brandt Pedersen
cst.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 13. juni 1951.
TJyst.Tingbog: Bd. r~ranfl.Bl. ? A
Akt: Skab J. nr. 348.

G. Dahl
kst •
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