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Matr.nr.: l! Ilade sogn. veatre del. Genpart

'646
17.Nov. 1951.

, "

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede
, ' ["

glrdejer Ol~ Jørgensen, Tronderup, r~~e,
erklærer sig villig til som ejer af matr. p,r. af1~
Flade aogne vestre del lf," HliM at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri pel;iggenhed af

F l a d • kirke.

Arealet beskrives således: en br.... veat tor kitWløtrden
på 50 meter 06 iangø kirkens jord (d.v.a lansa kirk.na 30rd
syd tor klrkeglrd.n) bell'fend. pi matr.nr. l! nord tor lande-

kirken.

Fredningen har følg~nde omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
<1(,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

, l,

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra



'L.140!19'1 kr. 0,00

f 14 2 .l,op
laU kr• 2,00
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for naåe .ogn
hver for sig.

, den a / 10'tronderup

Ole Jergenøen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståend~ , ,II

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse påmatr. nr. lf af nade .Op8 ve.tre .w.
del, llada sogn'.,lied re.pakt af n\l'lllhvl1end'e'lW"e)jnr og

•• "1t\ltt8r.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt. Ji.jIJ _, J L:.. i ..

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1/ 1119 51.

" ". : J • Ol L

Indført 1 Dagbogen tor Ret.kreds Br. 71.
Jr.d.r1~øhavn. K.betad .,Y., den 17. lov. 1951.

L Y S •

Tingbog. 'lad. Ir. Akt•. Skab A,Ir ... 2'2.

(Kort l ak,. 1... 180)"

.1 w ".J.1 l U l "'-I14-.1".L

...
• ' J .... 1 ! 1,J .' J •

• I l. I,.. • to :. ~ (,·1 t· ~Jjl l e.r ~!;



i
I
j'

r;/'1/1- S

. Matr.nr.: 8lL flad. 80pa ••• 1ire d.l. Genpart

'645
17.90v.1951.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.
r

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

,j .' J..j

.. '.' .. 'l!1 . l

erklærer sig villig til som ejer af matr., pr. ~ af

flad. sop. y••1i•• es.l 1UlV,

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den frilpeliggenhed af

flaeJ. kirke.

Arealet beskri ves således.o breu. pi 50 .'''er laDa'
.ikUk.ne 30rd "M' tor k1rlt'!årtl.n at ma1;r.nr. -. Dord tor landeY'~'1l
I .,.: ,,'lfra G.N. 1i11 Jfrødel'1kahan. ....

'.. l f , ,.4 t ....... I. • ~

Fredningen har følgende omfang: . ,
\ ... ~ ,,

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
"t,

transforma torsta tioner, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, yogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



e'

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Plade SOlD

hver for sig.

, den 12
' .

• '1..1 ,l

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående ..
J •~ t'1'J L~

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. OJ! af n.d •• oin ...... 1". .JirYd.l,

rlad. sogn· ... d r.ap.Jet at 11\,&',M"'11'Ade~ .nell'.r oa
•• r~~p\$r·ercf\')de areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 7 11 1951.

Karet.n. . ,..... J"",,'.

Indf~rt 1 tagbogen for Retskr.ds.Br. 11.

fr.derikshavn K0batao m.v_, den 17. Nov. 1951.
LIS!

Ttngbol' Flad. Hr •.

tJ •• ~J.IL..~J'li.

j L.140/19~1 kr. 0,00

§ 14 a.M_
Ial' kr, 2,00 '

, l.. '" ..~;.. " 1

I ... J it.J .... I

I "

J I l 'l I'..... .' L .i. .. ', I.j! • i l~ e ([0J.. j. V A.l "l;~

• t .... J ,'J 1.
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Matr.nr.: la flade .op.
ve.tre del.

Genpart

740
23. I.br. 1952.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede .;r; Jo. ••

- "
Henlibederid •• tor 111.de Sosn, Horn. Herred,

• 'J! l •

erklærer sig villig til som ejer af matr., nr. . af1&_
.~ at lade et

areal af dette matr. nr, frede for a~ ~ikre den ~rilpel'iggenhed af
, l a es •

Arealet beskrives således: Itrk-a. ~ord' .rd qa •• t oc
nord ••, vi nord tor k1rke,ården. du" areal .t .a'~.~.~l.,••r
118ger nord tor lanoevejØD fra ~~ru. til 'rederlkabafD~

Fredningen har følgende omfang: ... .
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
<1(,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke i'i~de st"ed'.'"nermå i det

. !l~ .

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
• .;J .~ l

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning. , '
~ 1. 1

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for flad •• oøn
hver for si,g.

'lad. , den 12 1.0
• • I .. li

• [i .'.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
rJ,f# l r u

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

l y s e på ma t r. nr . 11.
l

af 11ad. aop •••• tre ~

del, nad. sogn.
Det fredede areal er indtegnet på

en genpart henlægges på akt. (A 180).

L • .!;.. f l "1 • .,1

vedlagte kort, af hvilket

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, dena, 'i 1952.

Kar.'.n.
: s j J.).I, .. '!.CI.t." 'UltNd •• , ." a.rværende fredaln,"elclara'Uon "111117.'•• 0••ervU"'''.t.ltt.end.pl l\.'r.nr. l!. Jfbd •• ogna ve. ,r. dal doø .. II

t.ll_nda torbehold. ,"Ul leD~e dat pls-ld.nda areal ad.lolatrare. at O. klrk.'''.IyDdløbeder, t.rett.r klrkemlo1e'.rloi dog ett.er lodheut.." erk~lnl
ira ir.unin •• o,*m.ei .tj'Di"'"i.a i; Vii iilpl.Q.r1iii at bis;a1iliiir p&.i:;;;~.<=

Ilrd.~OI'd.D o. tl111,. 011 .el.e brg,.plan.n tør dl •••• tor el ridt.bllDlne.rne ekal beartt.a. t.11 dr1t"tft .t pr-at. ... rdeaa jord.r t11
tlrus tor pl'tlt,.n ell.r 1. d.t. ~.l. akal t.~.u. IdJ'ke1~B'.l.t~f~?--.

De"b••• rke. endvUer., .t. 1 'ae' al.nl' 1 d.klara1l:Otlen, bYOI't.
de' "freete4861'••1 "''''1'. btl8.rl••• , ml, Qr4'~. "Jll'k'lla, ~~~~ IID41'e.
't11 Pl'1tifl't••• bed.'. ~Ol""!. ..

K'1rok'_lDl.'.l'l."~ deia(4• .,.bd... 19,a~l',Jlld,1....·{~JL;,>tj"

i.H.V. ~
l,. l E.B. ' I , .' 1"'1.1 j., Il)J LI, .. C.lcl1Jll'1,

'l , J1~~.~.' ." " l I I J .. ,' <l ',( j.1 "

'.. .L , ... '

II •

l 1 J ... l ~ , . ~\" 'l~, l I ~ bt. l I

IndIen '- _POIeD tor "."."I'ed. Nr. 11.
, , :, hed''''1Ubaw·lebat.'ad .~.~. ,. 2'. li\h."19,2~bti .Oijll~j <.1IW'!

1 J. (l..< ..... llJ .J' I.... J .),.~ L r 8 , . l~ tlt,j '".. ,v;I~,.i:}Jo·i IJ/Ll_ti' fJJ,,;-,ii
!lD«ltoa' 'lad. fr. Ak", Skalt j, f... 118.

,,' I, III , ... J, " l "I , 1ai'.tlG~"l.I,.., LIl.t",;,J..;Ll ....,i·liv anll

L. 140/19'7 kr. 0,00
I 14 " kr- 2,02.

talt. kr. 2,00
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I t 'to00

Jerræn af

.Den vescn .IJel.
Flade 00012-

./
h'o,.~ Her7"ecl. ~c,..ruz'y_7'....,1

(/ay=~eC. _< ~-ZVZ'y 0/ _~.=7j'
,l.·/UJU /o;J6;.
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