
01737.00

•

Afgørelser - Reg. nr.: 01737.00

Fredningen vedrører: Brøndum Kirke

• Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 23-10-1951, 20-11-1951 ~
25-06-1954

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

..



REG. NR. /7.17-
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

a og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).-
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14q afl. !røndua by og
•• g8

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

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

sogn.
!r••lagt 1Jredn1ngSBEyne~ tor
a.t sr,,,lskredStden 28.12.1951.

Gade og hus nr.: Otto Kierbo e.
(hvor sådant findes)

Købers } b I
Kreditors opæ :

Tiborg
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37., Stempel: kr. øre.

Deklaration.
hmd Ch'J'. Eund.2&rd Sø:reosen

Undenegn~det<Jer er ejer df' marr. nr. 14p og 14q an.

af Brønd.. by øg sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til :ørøndUl1 kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller -andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses med

af Jci+kegåråsåig9t og iøyrjgt af er a.nr. 14q og 14p

således, som det fremgår af det åeklaratitmen ,edhæftede kart.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Bl"liitndua _i..hyer tor s1~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

lr.r:aodua ,den l.aq. 1951.
Chr. Bundgård sørensen.

Til vitterlighed:

:Bo. 1tr1ll. SOln.præet. :Brlltnda-H'fidbjerg

adr. Esper Goul. Brsndua.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.23 •.0Kt •.

I

r- Otto n. rboe. T. Rli8SUSSe ••

lJøndlng den 30/11 1951.
1ge L1degård •.

!lnc1J8 t i %stskreds nr. 77t Skive købstad a.v.,
den 7.1.1952 •

••••
!age Anders ••
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REG.NR. /147 (~D/I ~!:J-i'\
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til hdslettelse ,J

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret}Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter) 17!r••du .U.
eller (i de sønderlydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K .d·t bopæl:re lors

Pr •• lA&' 1 J'redalIl88um.' tør ,.1borl~t~r'dfb'.ca.4" 28.12.1951.' Anmelderens navn og bopæl (kontor):
a e og us nr.: . otto X1øltCoe. Fredningsnævnet for
(hvor sådant flndes)

Viborg amtsrådskreds.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. kr.Stempel: øre.

Deklaration •
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 17,.7_.81&.1'.141,141

af Drel1dø by Brel1dD sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til •• ndu kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaft-eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller. fra kirken eller k.irke~ården. .ord.

. ~en ~el af m~n ~Jendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses modi •• t Oa 8)\1
af klrkegardsdlget og )øvngt af _."r.ør. 17 og et ar•• l, der "begZlMl ••• at 111
linie, d.% ud&år fra .t!'.l'tr. 17'. aordfts'tl'e hj.J'l'le "f'1a1Ølre'
IIOd y.at til det •• tl!ge akel ."1 aatr.l'1%. 9a, lali.øde 1104.y4
etelle' ••lle. ut.x.ø. 9- 0& ae. dl!'efte:r akell." .. 11_ e. Ol
go. 14k •• 118. ae 08 90•• ell •• 141 0& 14k .. 1,e. aelle. ea oc
14k 08 141 0l 14k tru'til det ao:rd11ae Ja'.S'M .t _":r.Dr. l~ 0l
berf!:. "11 <let ••• tlfse h,erne af aatr.nr. 141. laqs dett •• _,.d-
... tl11. altel t11 landevejea, og f:ta denne .od nord.. t til k!:ri::e.
141'd8-11881dll1e b,•.-ne, alt

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ir to
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. .Jl~....' ··:11.1'
•• dalacen. 8t~1 ikke ftre til biader tor opterela. af et

na til bl'Ui ror ":tdl. " den DOI'~tl&.'.del at 1af!!:1Ø'. 7. 1lUOI'
.atr.IU'.11 1 eD afstand af ~. '
tr. d.' JIOl'dre kl'l"Jte&!r48d1ge.

BJ'.l'lde deD ·1/11 1951.
E.per Geu1..

Til vitterlighed:

sv.Ilel... BJ.'!byge ø- uea
Goam4!'fUldMiilg l&nd1ft.p.th~llbOI'I Viborg.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20..... 1951.0'''. n.r.e. T. H._........
DerUllD&l den '0/11 1951.ge 'LldegArd.

fl.nll,y." t X'etstrcd8 nr. '77, 3t1". t.betad .......
d~n 7.~an. 1952 og 28.--3 1952 •.......

. .~,- -
./ Genpartens (i~[:r;hc(; bdaa:itcs,

" ., -, ,.-t """(ls;";',, ...d~F:'Zedl1.:'ngsr.æ'flnet _~;: \j;. ...CJ~J I"hlw.- s ....~ ~~ ..

den
-1. 08T.1952 . - '. I

C~v~.

•

ilt
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3/5
li 1§54* døn 25, jvai kl* 17 attelât ffe«atiLag«Mayii*t fo»

*atøxåd»luf«a* «ø d* v«u
T«* fr«a8lagaHøiift*t* mtåltita*»!

ttørbo«» Tinøre» Ait aetawttlgta mtål«if aat«v*jiB*p*kt»v ?*
utat QT« r l vad t øg å« t øognøwlctt »tal«»

f&rdøj«r Aagøv Jaeobsii
bMtøtfkftd*» at «øa«t affeolatts ^^ at

f® a r ønløv ø «t f«r kirkøt øg at ét
o«irsou«r T«r Indkaldt

ag d« lokal« blade» Jfs?* éø m^døi* Mdøt i
fætt&Ing af ax«al«x v«d IJtifk klrk« £r«ttl^t* bilagt

og w m «iHiølølt lnav«ral*cte«
fojr$tøgø*t ftradttiag âf tø

red« drejler» Ho i ep lads ug LeYgr«r,
teeligftiid« wdadøltert øst *ø*

kirk*«.
for Hrida,.um urø^ft iagttt*
For Svidbj «r^Bfea-lfli s^paifåå lagøM«
løvifigt »a» mdt» bc^irtaat f!ra gâr^ dom!» dø»

ikteø ba¥u« aøftf at indvend* m&å
Narr ne t urøfteue sa /en @g détenir

k « a d t l s tt

I forbindøla« am mû frivillig v*j
af areuler red kirtt upatoa o^så apør pmaløt c» freaning
af to nm^triktslercdt a^€aitirt ! ettene t som Lergr^v og Ko

bøllggtaaø «Kludølbart øst fo» kizk««.
£te d* A^taløf » kvo-rtll tia^Ljst

hav** » ifølg* tilhør«» «Hør
øg àa det af âtA af ttåttø



~ 2 -

«øraøt VA Igt at «i £re&»
•lag «.£ ét «prat« ørtaler ea egentlig freaningøøag«

£0 i interesserede har derfor ved offentlig bekendt-*
rørelft* vær« t Indkaldt til dal» for at stilling
ttl qpørgaBålftt* bvørfeoø søgneråd og ®eiiigtieås:råd harmat
øfenieit infrrørøløt*

Fe mødet firemk« i*gø« in/si-t l ser aod ae« foreslåede
fredning«,

laet Bvrnøt finuer, ât âe nwnte arealer et leâ i
aikrin^ea af Brønuum kirkes omgivelser bør frecies,
nærmere f«ï l gen da i

J» æaatrikulercda a realt r: Holaeplaua og
%f og aogaf beliggenciø trøi.icelH^rt øst fox Brønaum kirk« me 11 em
kirken og sogne ve lea fre 3eaf således at der på arealerne i lore
må ske ao^en lw%ygge]jMit hrørkcn ^sri^t eller aldlextidigt»«!»
l«r %«plantAlttg eller «såeff a«r nu tlltr «•••*
r« fl:rk^ ellor for mdsig^ta til tlltr

kirken øg kirrce^sraen.
i)t frtéete arealers t)€liggtnbeo frémir âf d*t

kteaelat voatoftc a* Ättrikmlsktrtkopl»
El Påtale beret ti -et atnsja til foransta^nae %€ste®«

dår Til væn at tingljMi på å« aamto areal «rt «r fred*
fur fib« g aataråaaicroaø proTstimavalget for

Salling berreaazø frOTsti*,
far frtamiegt» t r ikke krmrtt

Î h i b e s t e m m e s :

aagtftt Frtoming af de ua^trilralarcde arealajrr
Holdeplads og ^rgravt Br^aoa by og aog** beliggende «d d

§st før Brøndi« kirke forholdea ae* f mm beateart*.
Otto Si ør bo e» T* aaattuaaen«- 3torgåvd

sen.
ilt Aøate påhxrte kendelaeøa afStigelae«

sluttet«
hnirets

Otto Xlørboe« ?. Itøsauøsen,

Vdøkziftenø rigtlghød bekrafteø»
»døn 3^ma

H o l m c

Indført i dagbogen for retskreds nr , 77, Skive købstad m.v. ,
den 15.7^1955,

lyst. . .
Lorentzen «
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Akt: Skab nr .

)(

.Hopi at ?7)o-trikel.51tortet

;(.·4f100
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