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REG. NR. Aj/J,p"~8/ 6 -~' /
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. æ. (vedr. fast ejendom). /, ,;",.1, y'"

, . ,; . "
,.,0 ~"f'{..;r...

Bestilling ..
formular

35i§.
Gellerup' by og

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

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

sogn.

.... l ..

Akt: Skab nr.
(UiI/1I4 .. øl tlomm"lwlllordj

sogn.

.. Købers } bo æl'
Kreditors p.

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

(hvor sid.nt filld~s) Fl'eclDmgsnævnet fol'
Ringkøbing amtSl'ldskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilhud
Undertegnede Knud Nørgaard Larsen

tilbyder herved som ejer af 1J1atr. nr. 35 i

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

og sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet mellem ~atr.nr. 35!'s nordskel og huset herpå, ca.

20. m., 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, udsaJgssteder. 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 på min ejendom matr. nr.

351 af Gellerup by og sogn,

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

Gellerup menighedsråd hver for sig.

Gellerup ,den17 I 5 19 51.

Knud Nørgaard Larsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 35.!
af Gellerup by og sogn,

~Xm~Øx~ZXZXZXZ~XZXZXZ~ZXZXZXZ~~ZXZXZXzK~XB~~ex~zx~æ~~
dc~D:å: møt:IX:lI" i~:zudgarm ~a!!1ZI1fq.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28 / 6 19 51.
H. Richter.

Jen.ao " Kleldaluw, AIS, Købenbavll.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 30.6.1951.
Lyst: Tingbog. Bd. Gjellerup. nr. A.
Akt: Skab. G. nr. 456 •
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REG. NR. /~ JI'..:J /P

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m.o:.. (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.

Akt: Skab PI'.
(a4f114" GI domm"lwlllorot)

Købers } bo æl'
Kreditors p. / ''j

J 1/
/ .?,,,,

J '

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

(bvor sldaDt ft'1d~s) FredDiDgs.æv.et fo~
RiDgltøbiDg .amtuåcl.lt~ecls.
Bolsteb~o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Gellerup menighedsrid

tilbyder herved som ejer af ,matr. nr. l6.l

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af ma.tr•.nr. 161, der er be11øende indenfor en af-
stand at 75 m. fra Gellerup kirk8glrdø nordakel.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at den på areale" Tltrende beplantn1D6
forbliver og vedl1geholdeB.

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

l6,! af Gellerup by OB sogn,

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

Gellerup menighedsråd hver for sig.

G.~l.rup , den 17/ 5 19 51. 'l,

P. M. V.
A. BuUB, Bocnepræa1.

fmd.
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1$:
af Gelle1'l1p by OB sogn,

dI~ZZUZX.øxZXZXUilliJ.ZXZXZXZ"ZXZXZZ~.--.x_ø: a
~U1R'Ø:guuz iUSUlpe_ rz
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2~ 6 19 51.
H. R1chter.

JenSCD " Kleldst09', AIS, KSbenbavll.
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Det tiltrædea, at hærværende tl"edrl.1D&etUbu4·tiD&-
lysea som sern.tutøtitten4e pi matr.nr. 16! Gellerup b7 OB
8ogn.

l'~~ ,. ,,' .....

ICirkeJll1n1stertet, den 5. 3amtar 1952.
P. M. V.

E. B.
J. Bengtsaen

tDl..

Indt.n 1 dagbogen f'orretskreda nr. 80,
HerD1Bi k~bøtad m.v., den 7/6 1952.
'x,yst .•!1l'1CbO,a " Gjell. u. A.
Ak't"lSkab. V. nr. 212.
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REG. NR. ApJ,;9

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

. og andre påtegninger m.tt. (V~':fast eJ~o:~ /1~
.-. . ... , ,1_~~~."",·!.L

35Æ! Gellerup bv og sogn., .. ' Akt: Skab ....
tf .. • . I •• • ~. (D4fJlldu .., domm.,-..,Ifj

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

-Ksbers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(bvor sldant BlId:a)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

Fl'edDlng".YD.et fol'
RlDgkøblng amtsl'ådsbeds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Jørgensen

tilbyder herved som ejer af ptatr. nr. 35.!!

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr. 35~.

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., d~rpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

J~~OOBOOØ%amgxm~zM~ZKZ

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

35~ af Gellerup 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

Gellerup menighedsråd hver for sig.

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

Niels Jørgensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 35 a

Gellerup by og -

fredningstil.
bud,
af sogn,

XflCDfUJlliXXXXXXXXIUItXXXXXXX~xxxxxx.xrmocxxxxXXlllbx hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 15a l6a l6e ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indregnet 'il vedTågte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28 f 6 19 51 .
H. Richter.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 30.6.1951.
Lyst:Tingbog. Bd. Gjellerup. nr. A.
Akt: Skab. H. nr. 242.

Sølling •
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