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Undertegnede sOb~eIåd for V. Hornua, Hyllebjerg, Flejsborg,
erklærer herv&d so. ejer af skolelodden .atr. nr. 2 a og 15 t

V. Rornua by og sogn, at der ingen sinde ~ opføres andre bygnin-
ger end den nuværende skolebygning, der dog i tilfælde af, at den
-'tte gå til grunde -' genopføres i samme omfang 80a den nu har,
..edens skolens udhus i tilfælde af fJdeUP.,ggelseeller nedrivning
kun .A ~enopføres, såfreat der på det tidspunkt endnu er skole ~
de nævnte matr. nr.

Denne deklaration tinglyses soa servitut på matr. nr. 2 a og
.

15 f V. Hornum by og sogn.
Påtalerett~n tilko.. er fredning.nævnet for Aalborg amt og

V. Hornum ••nighederåd hver for sig •

• VeJter Hornum-Hyllebjerg-Flejs~org sogneråd,

• den 26. februar 1952 .

I
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Det attesteres, at ovendtå~nde 9. u~-
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Fra amtsrådets side vides intet at erindre imod, at V. Hor-
num-Hyllebjerg-Flejsborg sogneråd påtager sig de i foranstående deklara-
tion anførte forpligtelser.

Aalborg amtsråd, den 21' april 1952.

I
Indført I dagbogen lor retskreds nr. ~5Apt.r\m
.,bstad og Års-Slet herrech!r.•de. 2 .2 :' '!;I
, v~t tingbog: Bln~~ t1kJ

Akt: Skab 16::::::---z ~ 2 _:.:- _
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REG.NR. o ''7 <o o, o soMetr. nr. 3 c Vester H)rnum by 0e sogn

Anmelder:

rredningmIævnet
for Allborg AmtsraadskndI

t1 aJ

Deklaration om fredning.
"-.

Undertegnede husrn!!1ndNiels Martin Pflder8enNørga.!lrd,Vester Hor-
num, der er ejer af den nord for Vester Hornum kirke liggende grund
.atr, nr. 3 c Vester Hornum by og sogn, forpligter herved mig og ef-
terfølgende ejere af nævnte ej_ndom til ikke freRtidig at opføre -
derunder genopføre - nogen bygning nærmere det nordlige kirke~rdedi-
ge end .i6""m.

Af hensyn til den mulighed, at kirke~rden vil blive udvidet til
at omfatte den vest for kirken liggende skolehave matr. nr. 15 f

Vester Hornum erklærer jeg ligeledes, ~t fornævnte rr,qtr.nr. 3 e, der
strækker sig vest om m~tr. nr. 15 f, ik~e fremtidig må bebygges i et
bælte af' J6-m. bredde nord og vest fOl' matr. nr. 15 f.

Denne deklaration tinglyses som servitut på matr. nr. 3 e Vester
Hornum by og sogn.

Pltaleretten tilkommer fredningsnævnet fOl A~lborg ~t og Vester
HOrJlUl1menighedsråd hver for sig.

Ve~ter Hornum, den 1'I.Ift.~ /91"/ .
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Indtørt I dagbogC'n ior retskreds nr. 65, løgi'tin
<øbstad og Ars-::.let herreder, den 3 O JAN,1952
',yst tingbog: Blnd~ ~.,_5"' _

Akt: Skab p nr.:l 70
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

2 D DKL d99

Aalborg, den 19. 10. 99

\l ~a.o5

FS 53/1999: Opførelse af velfærddsbygning ved Vester Hornum
kirke.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret .

...

~---~
Sortsøe Jensen

1. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen.

Å3. Skov- og Naturstyrelsen.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. i Farsø.
6. Farsø Kommune.
7. Eivind Thomasen-Arkitektfirma A/S, Stationsvej 24, Farsø.
8. Menighedsrådet ved Vester Hornum kirke
9. Viborg Stiftsøvrighed.
10.Provstiudvalget for Vesthimmerlands provsti.
11.Kirkegårdskonsulent Gunver Vestergaard, Rønde.

~ 12.Kgl.bygningsinspektør Hans Dall,Skørping.
13.Nationalmuseet. (j.nr. 1015/99)

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996- 111171 Lil- 000 I "~
Akt. nr. ~ o



Fredninqsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 19. 10. 99

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 53/1999: opførelse af velfærdsbyqninq ved Vester Hornum
kirke.
Amtets j.nr. 8-70-21-1-809-0020-99.

Ved skrivelse af 17. september 1999 har De fremsendt en an-
søgning fra Eivind Thomasen-Arkitektfirma A/S, Farsø, om op-
førelse af en velfærdsbygning bl.a. indeholdende redskabsrum
og lokaler til brug for graveren samt publikumstoilet.

Bygningen, der bliver på ca. 80 kvadratmeter, agtes opført på
matr.nr. 15 f Vester Hornum, der er omfattet af deklaration
til sikring af kirkens frie beliggenhed, lyst den 23. april
1952.

Arealet er et åbent areal umiddelbart vest for kirkegården,
der mod vest og nord grænser op til parcelhusbebyggelse. Når
man kommer fra vest ind mod Vester Hornum, har man en indsigt
over dette areal mod kirkebygningen. Imidlertid vil den an-
søgte bygning blive placeret så langt mod nord, at den ikke
vil skærme for indsigten til kirken.

Under hensyn til at bygningen er et myndighedskrav og den an-
søgte beliggenhed vil være den i relation til deklarationen
mindst skadelige placering umiddelbart ved kirkegården, med-
deler nævnet tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til Naturklage-



2.

nævnet. Klage skal fremsendes skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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