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REG. NR. 4"J ( .. ;'
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)~,~

Bestllllng.-
formular

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

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

80gn.

KØber. }
Kredit~~ bopæl:

Gade og hus nr.:
Cbvor udanl findes)

Anmelderen. navn og bopæl (kontor):

'FndnlD.gsn.'nlet fOr, ,
lUDgkøblD.g amtll~åclllbed.J
BolstebI'o St I' kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede men1.sAodlU'å4

tilbyder herved som ejer af rilatr. nr. 25f.&11, Jbct

af YQ.. ,go4 by oa
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
~1A"r.l1l". 25an. beliggende 1&QP Vor804 tSzke&b'48 DO~ esø."~.f ... t raatl'.u. ,lbobel1.aea4. ve_, tor .el... t1l'a4Ar-

dea (bøeso.' t11 4uø•• wtv14~••)

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvårende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforst~;:ende genstande.

~~llW~Klti ~JftfV:

For fredningen kræv" ingen erstatning. Jd.zOkeu
JEnhr.XJiJI er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p'lMItejendom matr. nr.

25o.n. Jbo af VOl'lo4 by OS sogn,

dog uden udgift for JUl. _.D1ghe.dørådd.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt '3f

~AI~~:JI!

; den20 / J 19 ~

.i'1II.w. V.o. lter1.\1A4 Chr1etel18eAformand tor JHll1pe4m4n.

Vor~04 paø10rat
pr. HerA1na

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25aa, )'bo
af YOZ'8Ø4 by OC sogn

.. RMIIiMXUI::al'MK&I*XCIC'~X.UX&IJtMPx::ax'. W,IfMIM~"V:.i9iII.
~~. iiØlflIJIV~..............·.._I.I,...,...IfU~~.~~5PX

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2' / 5 19 51 .
a. litcb.'eJ'.

Jensen. ti. K\el'Jbkov, AIS. København •

.. ;;
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Bestllllng.-
rormula:

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
••• J :'. - .og.andre .påtegnirigei in..Ii)..:(N.cth:::tastJi:~ndQm}liJ· ...v"il

"(.'1..1. l~1:JL .e: ,\;)1. ,l.l ... L:'l',:t.i, L·hltll_AiJllIll
. f.0J.·JJL;)~.J. Jnn,..;'!u .D

• J ~.:)

25a Vorgod by og
sogn.

( ~.' • 1. i lo j. \ _:l J:J ...

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

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

sogn. . ,.

Akt: Skab nr.
(ad/yld .. o, dommorlronlore')

•. I
.. L \ ... ....;\ \ l

•• L •• J ti • . .'..\..\

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

4bvor "dant 6ndes) Fl'ednlDgsnævaet fo:r
Ringkøbing amtsl'ådslaeds,
Bo18tebl'o S I klempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Vorgod kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 25a

af Vorgod by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives således:Parcellen beliggende øst for vejen til Barde øst for
Vorgod kirkegård.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at

kommunen
For fredningen kræveyH ingen erstatning.

Komm. JCblDC er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses
25a af Vorgod by

dens
på/mil ejendom matr. nr.

og sogn,

dog uden udgift for ~ kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Vorgod , menighedsråd hver for sig.

Vorgod
Vorgod sogneråd

formanden
Barde

, den 19 / 3 19 51.
P.s.v.
H. Jørgensen

fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fred~ingstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25a
af Vorgod by og , sogn

~~~J~XXXJCJtiJI2PCXXXXXJq~Æ_
dOliil~it~;x: ~.dR"atlåIJIIitIIDI.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 / 6 1951
H. Richter.

Jenscø & KlelJskov, AIS, København.
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Fora4ståend~ tredn~ngsti~b~d.8od~~~deB~berved.
RINGKØBING AMrSBAD,"den 8. juni '1951.G. ~randt Pedersen

cst.
.:' J 1:,1 ...... ~ ... (J \, . "JI'2 ~"IIJI.1 j'i ,)/.\
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Indført i dagbogen for retskreds nr'.~84,
I ~L~J'I~ø11ing-Nørr.el~~~~~4~r,den 15/6 1951.

Tiag1yat. ~d.Vorgod I. ~1. 281. Akt. K.
Kalsbø1 Madsen.
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Justitsministeriets genpartpapir.,- TIl'~kødef. sltadesløsbtetre,: kvittesliAg~"'itU.-udslettelse
og aQ~r~I.l1åt~g!"ng~~.ql. 'P~('lepr'lf~~t ~iepØ!?mJ!1i l.J.:;;.E:

': '- l. ., • ~~::. • ~ \' .; ~l .1 be'J'J(;V • uu. J~~I~;d:'l'

•• :.:u.,I..:,..: J:1:J:J~,L:J
3ac Vorgod by og sogn. Akt: Skab nr.

(lUifylda _, domme,lronlom)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
d København kvarter)

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

sogn.

KØb8~s } baæl: _0 P
Kredltors p (1 6

8eslllllnc.-
formular

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

IbYOt .Iodsn! ~ndcsl Frednblgsnæva.et fol'
lUDgkøbblg amtsrldsbeds,
Bolstebro St Iempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Christian Christiansen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3!2,

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

og sogn,

Arealet beskrixes således:Den del ar matr.nr. 3ac, der er en bræmme på 10 m. syd for
matr.nr. 3bc jfr. vedlagte-gort, idet det herefter fredede areal
også omfatter et hjørne syd for matr.nr. 3~.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

3~ af Vorgod by
på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

Vorgod menighedsråd hver for sig.

Vorgod , den 24 I 3 19 52.
Chr. Christiansen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3ac
af Vorgod 'by og - I •sogn

«tJqfft~IØF~~XXXXXX1ftPCXXXXXXfd(J.tX '1.
diJucllllCLtma:ctJllX ill;'X'YQI«1G1(~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 26 I 3
H. Richter.

19 52.

Jensen &. Kletdsko'l, AIS, København.



•

••

Indført i dagbogen fo~ retskrQ4s ~r! .84, cl

Bølling-Nørre 'herreder,' den 29/3 -1952. ~C'

Tinglyst.Bd. Vorgod I. Bl. 77. Akt. D. 197.
Kalsbøl. Madsen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01603.00

Dispensationer i perioden: 10-10-1985



'~J.
"FREDNINGSNÆVNET II. 10,/98)

" FOR ~~
RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS 'ti .

REG. NR./~1J3
Rincbbinlo de~ lo. oktober 1985.
LA.P. llj3/1985.

DOMMERKONTORET· TELEFON 07·)2 14 II

6950 RINGKØBING
Til fredningsregisteret
til orientering II! ,,-

//0 ~;'o

Nævnet har d.d. tilskrevet Videbæk kommune, teknisk forvaltning, 6920
Videbæk, således:

"Vedrørende opsætning af læskur ved Vorgod kirke.

Efter en besigtigelse, hvori foruden fredningsnævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing amtskommunes fredningsafdeling og Vorgod
menighedsråd, vedtog nævnet i henhold til naturfredningslovens § 34 at
meddele dispensation til opsætning af læskuret under forudsætning af,
at det placeres i parkeringspladsens sydlige ende ved telefonboksen, så-
ledes som der opnåedes enighed om mellem de i besigtigelsen og mødet del-
tagende.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

e
e
e

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage i-
værksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af 0-
verfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.

(. Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.
Med venlig hilsen

p.n.v.

;i-f4~7.
Sv. Aa. Christense

Modtaget I fretfnl"§sstyrelsen

1 f OKT. 1985

Fredningsstyrelsen,
a Amaliegade 13,
.. 1256 København K.
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VIDEBÆK KOMMUNE

.. 8920 Videbek
TIf.07 -17 1666 . Giro 4 05 86 16

Ekspeditlonltid:
Mandlg-frldlg kl. 10.00-12.30 011

13.oo·14.3[)
Torldlg dog til kl. 17.16

I TEKNISK FORVALTNINGJ
J.nr. 67-2
~ 20.8.1985 JU/chFredningsplansudvalget for

Ringkøbing Amt
l. C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing

Vedr. opsætning af læskur ved Vorgod kirke

Videbæk kommunes Udvalg for teknik og miljø modtog ved skrivelse
af 5.7.1985 fra Vorgod Borgerforening ansøgning om opstilling af
læskur ved Vorgod kirkes p-plads.

Udvalget behandlede og godkendte ansøgningen på mødet den 7.8.1985 •
•/. på baggrund af ovenstående fremsender Udvalget hermed skitse for

placering af læskuret og anmcder samtidig Fredningspl~nsudvalget
om stillingtagen til det ansøgte.

Med venlig hilsen
e
e
e

p.u.v.

Videresendes til Fredningsnævnet, Dommerkontoret, Kongevejen 10,
6950 RingkØbing til behandling i henhold til Exnerfredningen.

Fredningsafdelingen, den 28. august 1985.

2 6 AUG. 1985

R. A. F. /AJ/~/.
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