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Afgørelser - Reg. nr.: 01610.00

Fredningen vedrører: Bording Kirke

Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01610.00

Fredningsnævnet 31-05-1951, 13-06-1951
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Bestilling.·
formular

t.

D

REG. NR. 4/tt:>
Justitsminislt"riets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreye. kvitteringer til udslettelse

og andrt" påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2a Boraing by' og sogn. Akt: Ska~ pr
(&U(/)'ldn ~ dommetkonlo,et)

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

eller (I de ."nderlyd.ke lanjs-

dele} bd. og bl. i tinD-
bogen, art. nr., ejerlav,.

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl;

G.ade og hus nr.:
Chvor ti!d.ll.nt flndellJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):. . .
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Bording kommune'

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a

af Bording by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr.

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 ti! beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gemtande.

Jz~:bxlldlø.lJtiSXlB~ :mg;XlZlXåJXlBX

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

2~ af Bording by og sogn,

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

Bording menighedsråd hver for sig.

Bording ,den 17 !5 19 51. "(.
P.S.V.

J. Christensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningsti!-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2~
af Bording by og sogn,

gOCmK~ZXZXZXZ~ZXZXZX~xzxzxzxmx~XZXZXZ~~~~~~~~~~
8OOIa:lW8GZfQlil:XZ4lf. zxiblltzJll!øtxtzl8Bdtz~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvi!ket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 31 / 5 19 51 .

H. Richter.
Jealn • Kleldakov, AIS, Kebenhlva.

1Il0UNllORaS DOO'RTKlI..q,. HOLsn8RO_.
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Foranstående fredningstilbud godkendes ~erved.
RINGKØBING AMTSRAD, den 25. april 1952 •

Sommer-Andersen.

Indført i dagbog for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 30. april 1952.
Lyst: Tingbog. Bd. Bording. nr. A.
Skab. D. nr. 482.

Sølling.
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BestilUaga-
rormular

D

REG. NR. ~/t:>
Justitsministt'riets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

121Bording by og sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (I de s0ndenydske lanjs-

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

sogn.

Akt: Skab PI'
(&Utfyld •• 4/ dommerkontoret'

Købers }
K d·t bopæl;re lors •

,,

Gade og hus nr.:
(hvor øidanr finde:!)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilhud
Undertegnede Bording menighsdsrAd

tilbyder herved som ejer af ma tr. nr. 12,2.

af Bording by BordiD&
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
Hele det pågæ14ende matr.nr.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges !!I1Dr...,.." 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.

XJQZØUteJlf«~XfUl:_

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

12.9, at ::diIIf Bordil18 by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

XJ1'~lJdiIWIJQJt\Ili;(IMO!" .

Bord1.D& ,den 17 /5
P. M. V.

P. Overgaard.

1951

bud,
af

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 12.1

:Bord iD& by og sogn,

af hartkorn: tdr.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 13 16 19 51 .
H. R1chter.

JUln " KleldltOY, A/S. Kebenhav ••
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• Det tiltrædes, at nærværende fredn1ngøtilbud
tinglyses som serv1:tutstiftende på matr.nr. 12s. at BOl'dinc
b1 og sogn, idet dog tredningsservltutten bortf~der, såfremt
arealet inddrages under kirkegården.

Kirkeministeriet, den 17. september 1951.
P. M. V•
E. B.

M.G. Petersen.
Elæps.
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Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 20.9.1951.
Lyst: T1nlbog. Bd. Bording. nr. A.
Akt. Skab. X. nr. 306.

Se11ing.



el
I
!
i

"

!

Beøtllllngs-
rormular

D

REG. NR. /6/b
Justitsministt>rtets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). jy / "",
;./ (. J

.',! (, 'r

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2l!
li København kvarter)

eller li de s",nderlyd.ke lands-

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

sogn.

Bording by og- sg. Akt: Skab ....
(udhtdø, al dommerlconto'rt)

Købers } b I
Kreditors opæ ;

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl ftndeøl

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
F~eclningsllævlletfo~
Rbtgkøhlng amt.~åd.k~ed.,
Bol.teh~o

Stempel: kr, øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hans Thomsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2h

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr.

Fredningen har følgende omfang:
Arealer~e må ikke bebygges ~~:m;, midlertidigt ener vedvarende, ligesom der hener

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 ener lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre et mindre udhus ved mi.p. bolig.

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

2h af BOlUng by og sogn,

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

Bording ~enighedsråd hver for sig.

Bording ,den 17/ 5 19 51.
Hans Thomsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2h
af Boltding by og - sogn,

~~KØK2~ZXZXZZ~ØxZXZXZXZ~S~ZXZXZX3~XZXZXZX~~Z*~~tix~~D~X~~~~
3kmO{~O:XI2S!tlZJOE i2~~z~~w.i'
Det fredede areal ses' indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 13 / 6 1951

H. Richter.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 30.6.1951.
Lyst: Tingbog. Bording. nr. A.
Akt. Ska~. T. nr. 444.

Sø11ing.
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REG. NR. ~~
Justitsministertets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

.
2~ Bording by ?g s~gn~Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller li de s"nderlyd"ke lands-
delel bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skat. Pr
(u.dJ>'ldes ;,/ dommerlcDnto,et)

Købers }
K d't bopæl;re lora

BcatUUna:a·
rormal.,

Gade og hus nr.:
(hvor tloidant t:nde.sJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edDingsnævnet fol'
Ringkøbing amtBl'ldskl'eds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Haugaard Sørensen

tilbyder herved som ejer af !TIatr. nr. 2c

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

og sogn,

Arealet beskrives således:

Beliggende nord og nordøst for Bording kirke, begrænset mod
vest af en flugtlinie i fortsættelse af matr.nr. 2h's vestskel.

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, udsaJgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

1Oi~~~~iUZilC:ilK

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

2~ af Bording by og sogn,

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

Bording ,den 17 / 5 19 51. "l,

Haugaard Sørensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2c
af Bording by - sogn,og
S~mKåmBocZXzxzxzxæxzxzxzx~~XZXZXZX~~XZXZXZ~~~~~~zR~i~
dlltaxnwlzmm,zarz . ~zfWz:fz~~~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 13/ 6 19 51 .

H. Richter.
JelllUl Ir kleldstov, A/S, IK8benba ...
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 30.6.1951.
Lyst. Tingbog. Bd. Bording. nr. A.
Akt. Skab~ D. nr. 212.

Sø111ing.
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