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D e k l a'r at i o n •

Undertegnede gårdejer Aage Carstensen, Frejlev, der er ejer'l
.

landbrugsej endommen matr. nr. , a, :3 c, 2 a, 2 d, 4 a, 11 a Frejlt
'.by og sogn, erklærer x~ herved for mig og efierfølgende ejere af

fornævnte ejendom, at der af hensyn til den frie udsigt fra AalbOJ
.l.~ibe landevej mod Frejlev kirke ingensinde må blive opført nogen
bygning, skur, hønsegård eller lignende på et trekantet areal, de:
begrænses mod vest af skellet til matr. nr. , x mod syd af lande-
vejen på en strækning af 40 meter fra matr. nr. :3 x og iøvrigt af

en linie fra denne stræknings endepunkt i øst til kirkegårdens s~
østlige hjørne •

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende.
Påtaleretten tilkommer menipbedsrådet for Frejlev sogn og fr

ningsnævnet for Jllborg amt.

R~ k/!J-/~-/JJI P:z
lndf.0rt i da~'bogen for retskredl nr. 68, § ~/~h:tr. lir"

~ 1~/~ ::
§ 1~>1 l .. lhJ "

laIt ~ kr.~ er~
Lyst ting'1)vg,

Skab IV nr l,

bd. bl. /J
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D e k l a r a t i o n •
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Undertegnede menighedsråd for Frejlev sogn som bestyrer al-den
. , ~

til parkeringsplads ved Frejlev kirkes syddige erhvervede grund
. , '-. .'

matr. nr. 3 x Frejlev by og sogn, erklærer h'erved, at der 1ilgensin41- "

på nævnte plads må opføres nogen bygning, der kan hindre den aldelel

frie udsigt fra Aalborg Nibe landevej mod kirken.

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende.

På taleretten tilkommer st'iftsøvrigheden og fredningsnævnet for

Ålborg amt hver for sig •

~rej1ev, den l. marts 1952.

/ /_ / <4 - /',/, , :, .
-;./... /



Det tiltrædes, at nærværende fredn~ngstilbud tinglyses
som servitutstiftende på matr. nr. 3x, Frejlev By og Sagn, dog
med følgende forbehold:

"Sålænge administrationen henh.zrer unaer de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet uanset nærværende dekla-
ration afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger
på arealet, forsdvidt disse skal tjene kirkelige form~l."

Kirkeministeriet, den 7. april 1952.
P.M.V •
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Deklaration.

Undertegnede Mette Marie Jensen Haubro af Frejlev, der ejer
~

matr. nr. 3 o Frejlev by og sogn, erklærer herved for mig og efte~
.

følgende ejere af nævnte ejendom, 'at der ingensinde må blive opfør'
nogen bygning på dette matr. nr., dog at det nuværende hus i t11fæ
de af brand eller anden ødelæggelse må genopføres, men skal holdes
som lav bebyggelse.

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende.
Påtaleretten tilkommer menighedsrådet for Frejlev sogn og frel

ningsnævnet for Ålborg amt.

i?rejlev, d...:n 3. warts 1:;5;';.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 66,

Nibe lt.Z'·~3·~"".<:1or;Eornum herred,
LYi;l t -L1Dg'~o(;for iiI' J.~·f bd.

Skab IV nr. ~J~

den., t' 'lfr~·: '~ r.~I' ..... , .......<-ø

i bl.;',
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