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REG. NR. ,4(?/

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

l~ ;Præs.tegård~n

Hove sogn.

m·.ID. Akt: Skab nr.
(udfyld .. øf dOlnm.,lwnt."/)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

1:lIer (I de sønderlydbke lands-

d~le) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }. K d·t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
,hor sldant Onclef,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'ednlngBnævnet fol'
Ringkøbing amtBri.dskl'eds,
Bolstebl'o

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Kristian Nielsen

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. l~

af Hove Præstegård by Hove
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
En bræmme på ca. 90 JU. syd for kirken ned til indgangen (exe

bygninger) + en bræmme vest for kirken på 50 ro. + en bræmme langs
vestsiden af vejen syd for kirken på 15 m. og gående ned til sydsi·
den af det nye stuehus, tilhørende undertegnede, jfr. vedlagte kor

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.

-h<d~~IDc!);!~:mtlxRbcMx

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

la af Hove Pr[L!stegård by Hove sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for
Hove menighedsråd hver for sig.

Hove pr. Klink~bln 21/ 3 19 51
Biels Chr. Nielsen.

Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af Præstegården ro.m. by Hove sogn,

at~~xzxzxzx~zxzxzxz»z~zxzxzxz~zxzxzx~xmoo~~oc~.zk~z
::dIdm:x:mmE:JmlkZJWjX å~:JtIl'iR~xg'm!lix
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24/ 5 19 51.
H. Richter.

Jen.ea ar: Kleldskov, A/S, Købenllll'n.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den ll. juni 1951.
Lyst. Tingb9&~ Bd. Houe. Bl. la.
Akt: Skab. D. nr. 440.

G. D~lcst •
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REG. NR. /~
JustItsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

31 Præstegården m.m.
l-love sogn •.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller ti de s0ndeflydske lanjs-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art.' nr., ejerlav,

80gn.

Akt: SkaL nr
l&&0td" al dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

/ J

1/ 'J

II"'.',.,.ri l~..

8elIlllllng.·
rormallr

Gade og hus nr.: -
(hvor sAdant ftnuetl'

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud ,
Undertegnede Hans Dubgaard

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. 31:,

~ Præstegården m.m. by Hove
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
Engen mellem Hove skole og åen.

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.

ktJ~~JCIlkXllC

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

31 af Præstecården m.m. by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Hove sogn,

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

Hove menighedsråd hver for sig.

Hove pr. Klinkby ,den ,31/3 1951.

Hans Bu'fig aard •

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 31:,
af Præstecården m.m._ by Hove sogn,

:lU.~XXXXXXXXdtxxxxxxx~xx:xxxxxiDtxxxxxxx:lGlllbc, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 31 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 24/ 5 1951 .

H. Richter.
Jeaan .. Kleld.tov, AIS, Kebeabav •.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købst ad m. v ., den 11. juni 1951.
Lyst.Tingbog: ,TId. Roue. Bl. 31.
Akt. 3kab. G. nr. 66.'

G. Dahl
vst •.
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REG. NR. /~/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

2~ Eræstegården m.m.
Hove sogn.

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

eller li de .ønderlydske l.nJ ....

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skat. III'
l&&0ldø, af dommflrlronto"t)

Købers } b I• O æ;Kredltors p

.1
l

l

Gade og hus .nr.:
Ihvor dl1ant t1ndclli'

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edalDgsaævaet fol'
RlDgkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o

Beslllll.g.·
rormular

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ingen tinelyst adkomst "Skolen"

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

xm 2~ Præstegården m.m. by Hove
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende nordøst for Hove
kirketsård.

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.

o.:;ner.~ Jorbeholder ræg dog ret til at udvide skolen med gymnastiksal, slø j d-
lokale og skolekøldcen.

For fredningen kræv«:xi9,g ingen erstatning.
oener• ~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

2a af PræsteÆården m.m. by

-men
tinglyses på:xntoc ejendom matr. nr.

Hove sogn,

dog uden udgift for mig. kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til foresfående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Hove menighedsråd hver for sig.

,den 34/ 3 19 52.
P.S.V.

Søren Houlind,
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2!:!;
af Præstegården m.m. by Hove sogn,

M~Z~6XZXZXZX~XZXZXZX~~XZXZXZ~iKZXZXZxz~~~~mmxz~zx~~€
lWCexntJt ~m;z xi'bltZ1JdlØlrzø& 2JJtIHt+.!m&e
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 4 1952

H. Richter.
J..... " KJ.ldet •• , AIS, K.IIe.b ....
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Foranstående fredningstilbud godkendes herved med de af
sognerådet tagne foruehold.

RINGKØBING iMTSRÅD, den l. juli 1952.
Sommer-Andersem.

Indført i dagbogen for retsk~eds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 7. juli 1952.
Lyst.Tingbog: Bd. Houe, Bl. 2~.
Akt: Skab. D. nr. 440.
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D

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2!!. Præstegården
(i København kvarter) Hove sogn.

eller ti de sl>ndenydske lands-

delel !Id. og bl.' i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

m.m., Akt: Skat. N'

l~'dll 4/ ""..... r/ro.t.ret)

I

I I
,

Kabers }
K d·t bopæl;re I ors l/i

Bestlllinp
formular

Cade og hus nr.:
(hvor tt6dant ftndesJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredniDgsnævnet fol'
RiDgkøblng amtsrid.krelb,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede "Sognets k1rke II ("Hove Jd.rke")

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. 2!.
af Præstegården m.m. by

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

Hove
sogn,

Arealet beskrives således:
Hele det pågældende matr.nr., beliggende nord tor Hove k1rke-

gård.

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.

~~~'gX

"

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. -men
Mnhr.~ er iPdfo~tået med, at oveliståegde .fredningstilbud tinglwi.eii._J:låW ejendom matr. nr.og sognel'åCl 41:: g af ~ræS1iega.rU"enur.m·by -r.rOVIII sogn,

dog d d'f f XXX men1ghedsl'l1d og sogneråd.u en u gi t or mig;
. Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

menighedsråd hver for sig.

Hygum : den l ;7
P. M.V.

Johs. :B1tsch.
19 52.

!fUtræd•• 1P.s.v.
Søren Houl1nd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut pLmatr. nr. 2!!.
af Præs"egården m.m. by Bove sogn,

~~A~xzxzxz~~zxzxaxz~,~zxzxzx~xzxaXZX8K~X..-x".~X."'n_
~HlJ~~X u..:uQiItJlBS",'"

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11; 6 1952 .
H. R1chter.

Jeø.n & Kleldlkov, AIS, K.beahava.
IIClUllIIilORClS IOGTRVM"'f.RI, HOllUllUIO



.J:BlOD. __
J.nr. 4 ø 2393.

De1i tU1iræde.t at nærværende tredni.ngal'tUbu4
ti.J1gl.yaes som serv1tutatif'tende på matr.nr. 2l!. Præstegården
Hove sogn.

Kirkem1.D1ster1et, den 21. oktober 1952.
P. M. V.
E.B.

Aug. Roesen.F.

Indført 1 dagbolen tor retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 6. nov. 1952.
Lyøt.f1ngbog: Bd.Houe Bl. 2!!..
Akt: Skab. J. nr. 512.

Habersaat.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01601.00

Dispensationer i perioden: 02-10-1992
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT \ boL CO

Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 2. oktober 1992
R.A.F. 159/92

Hr. arkitekt Svend Aa. Jensen
Nis Petersens Vej 24
7620 Lemvig

Vedrørende tilladelse til opførelse af et redskabsskur samt etab-
lering af parkeringsplads til anvendelse for Hove Kirke på ejen-
dommen matr. nr. le, Præstegården, Hove.

Efter en besigtigelse, hvori deltog nævnets medlemmer, repræsen-
tanter for Lemvig kommune, Ringkjøbing Amtskommunes landskabsaf-
deling, Lemvig Provsti, Hove Menighedsråd, Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkommite samt arkitekt Svend Aa. Jensen, med-
deler nævnet herved i medfør af Naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte byggeri samt anlæg af parkeringsplads med
stabilt grus eller græsarmeringssten.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 103,
stk. 1, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp
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