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REG.NR.-A/Y
Tin~~l. 2/7 1951 i Herning.

Justi~s~inisteriets genpartpapir. Til sk~der, 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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l E" l Qtl, l bf SJimds p'ræste-
gttrcl m.I.1., Sunds

Akt: Skab nr.
(udfyldes al domm,rkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl: IYI

Gade og hus nr.:
(hvor sådant tinde6)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ole VesterC;Bnrd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l E,. l ~, l bf

af Suntls IlI'iB:oJteg,trd by Sunds
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således: l §J.;;. i h~l e s~n udst rækn i ng •
En bncmme p~ lo m. regnet fra klrkeg~rdens søndre og nordre skel
fos.v. ang. l E, og lo bf, jfr. vedlo.gt~ kort.. ....
Det bGwærkes, at den del af l E" der 11gger 11g~ syd) ~or lnrke~J.r-
den o~; liGe vest for l ~ ikk~ berøres af frednJ.nc;. L~ dette areal
liGt;er l'iU mine nuvGorende byc;n].n[~er.

Fredningen har følgende omfang;
Arealerne må ikke bebygges ~:ltie~iiiC 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke og A.nlæc;csehave.

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

l b, l D:f:;. l lJf af Sunds
- - prwste~Qard m.m.

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Sunds sogn,

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

:meWgbedsr:tdcillæt.J4'.W:cltig.

Sunds ,den 21/? 19 51-
Ole Veateri.J1.ard

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l Q, l illi, l bf
d Sunds'præstegard m.m. by Sunds sogn

d:%i~XXXXXXl'dfXXXxxxJOS'l~XXXXXXXm1CXXXXXX~, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr.l 2. smst .lg" 15.!?Sø~1~r~i~å6g" ll!!!, ll!! ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 6

If. Hichter
1951. •

Jensen & Kjeld!>kov, AIS, København. lO 7' AOUJI.O .... 1000TIIl1'MMIU, "OLM'aaoo
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Indført i da8togen for retskreds nr. 8o, Herning købstad m.v.,
den 2. ju1j 1951.
Lyst Tingbog ild.Sunds. nr. D Akt. Skab B nr. 671.
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REG.NR.~/YfinBl. 28/1 1952 i Hernin~.

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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. .

l bk Sunds pTæstegård, Akt: SkaII nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Sunds
Købers } b Io æ'Kreditors p, lVI

Gade og hus nr.:
(hvor d<1ant findes}

Anmelderens navn 00 bopæl (kontor):
Fl'edniDgsnævnet fol'
RingkøbiDg azntBl'ådskl'ed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Sunds kOlJHJlune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l bk

af Sunds præste[:;uard by Sunds
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:
Hele det påL;;uldende l11atr, nr., beliegende øst for Sunds
Kirker;aard.

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. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at pilante hæle samt prydbuske.

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

l ble af Sunds lJræstec;nard by
på min ejendom matr. nr.
Sunds sogn,

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

S unds menighedsråd hver for sig.

Sunds , den 2 / lo 19 51.
F. S. V.

Knud Sneftrup

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil_
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l bk
af Sunds præstegaard by Sunds - sogn

~~RRK~~XXXxxXXWxxxxxxx~~xxxxxx~XXXXXXXXM~~~~~~~~~
dOIUC~ilPii&lpPBKX itlll.X:øågBJl{~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9/10 19 !H.
II. ltichter

Jenstn 6: Kleldbkov, A/S, København •
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Foranstående fredningstilbud godleendes herved med det af sogne-
rccdet Lat;ne forbehold.

RinGkøbing amtsr~H.l, den 19. januar 1952.
Sommer Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 28. jan. 1952.
Lyst fineboG Bd. Sunds nr. D. Akt. Skab R nr. 384.

Sølling.
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REG. NR. A/'y
Tin51. 3/10 19~1 i Herning.

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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l ~ Sunds præstegård, Akt: Skab nr.
(udfyldes 0.1 dommø,kotlt01d)

Sunds sogm
KøberS} Ibo æ'Kreditors p, lY/

Gade og hus nr.:
(hvor aldant tlndC5)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Osvald Nørc;aard Hansen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l bg

af Sunds præstegård by Sunds
at lade nedennævnteareal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således;

}l~i grunden er opført beboelsesbygning og et hønsehus. ~lan forbehol
der si~ ret til passende hegnsplantning.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

l ~ af Sunds prmsl;eguardby Sunds sogn,

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

Sunds menighedsråd hver for sig.

Sunds, den 2 / lo 19 51.

Osvald Nørgaard Hansen

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l ~
af Sunds præsteagaard by Sunds sogn

~imH~~xxxxxx~~xxxxxx~~xxxxxx~xxxxXX~~~~HOC~
dIcImc:mmxoatromoc 1!I1I:.:x:udgmlc~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnetfor Ringkøbing amt, den 9/10 1951 ••

H. Richter

jen8en ar. Kjeldskov, AIS, København.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 31. okt. 1951.
Lyst 'l\in[~bogHd. Sunds nr. D Alct.SlcabQ nr. 697.

Sø~ling.
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Tingl. 3/10 1951 i Herning.
J\lsqtsministeriets genpartpap~r. Ti\ 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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l bi Sunds præstegaard, Akt: Skab nr.
(udfyld •• af domm.rkonlorøtj

Sunds sogn.
KBbers }
Kreditors bopæl; IYI

Gade og hus nr.:
(hvor aldanl fmdes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edDmgsDævDet fol'
RiDgkøblDg amt.l'åd.laed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Alfred Voetmann

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l bi

af Sunds l)l'æstegaard by Sunds
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

Hele det pilgældende matr. nr., beliggende øst for kirkegården.

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

ikke på arealerne må gravl!s 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre et beboelseshus på.grunden og
eventuelt sælge dette~ ligesom man forbeholder sig ret til passen-
dc hcgnsplnntning, herunder flugttræer og 'buske.

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

l bi af Sunds præsteggardby punds sogn,

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

Sunds , den 2 / lo 19 51.
Alfred Voetmann.

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

~kI~XXXXXXXKkxxxxxxx~~xxxxxx~xxxxxxxx~~x~_
JdJdJrromnklmlltXlDlC ~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 /]'0 1951 ••
H. Hichter

Jensen & KJeldbkov, A/S, København. .071 1lOUN1tO .. 1ICM........... MOt.lft.1IICI
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Indført i dagboGen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 31. okt. 1951.
Lyst TinGbog Bd. Sunds. nr. 2. Akt. Skab 11 nr. 255.

Sølling.
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