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Anmelder:

~)e Deklaration.

Undertegnede læge Hans Anker Rottensten. Mou. der er
ejer af ~atr. nr. 4 q Mou by og sogn pålægger herved dette matr. nr.
fredning, således at der ikke fremtidig på dette uden fredningø-
nævnets godkendelse må opfØres nogen bygning, dog at nærvææende
deklaration ikke skal v~e til hinder for ombygning af eller ud-
videlse af den nu ~ grund~ liggende læg.bolig.

Denne deklaration ting~yse8 som servitutstiftende på

matr. nr. 4 q Iitou.
Påtaleretten tilkommer Mou·menighedaråd OS frednings-

~et for Aalborg amt hver !qr sig.
)lou. den t;~. !9J1
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Deklara.tion.

Undert$gnede menighedsrld for Mou sogn.,d er er b3 styrer
af præsteembedet. ejendom matr. nr. l a, 70 a Mou by og sogn, er-

klærer herved tor at virke til at bevare og forbedre den frie be-
liggenhed ~ Mou kirke, at der undergive. en del af matr. nr. l a

fredn1nl. all.des at der ikke derpl nOi&n81nde opfør•• nogen byS-
nina. nemli~ pi. et bealte ~ 40 meter. bredde lang. kirkegaarden og

assisten8kirk.glrd~. v.stlile di~e, og pi selve præstegårdens
glrdsplad., alledes at der ikke - efter eventuel nedrivnini at den
i skellet til kirkegaardena nordlige dige liggende kostald - op-
tør.ø nogen bygn1na nærmere dette dige end det nuværende stuehus.

Denne deklaration tinglyses som servitutati!tende pi matr.
nr. l a Mod.

. PAtaleretten tilkommer atiftsøvrigheden og fredninga-
nøwnet tor~Aalborg amt hver for sig.

Kou, den If'~~ 19'5-1.

(P.At. ti
~
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Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaratlon tinglyses
som servitutstiftende på matr. nr. l a, Kov By og Sogn.

Kirkeministeriet, den ll. marts 1952.
~ P.M.V.
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