01792.05

Afgørelser - Reg. nr.: 01792.05
Fredningen vedrører:
•

Mejlby Kirke

Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

29-03-196007 -03-1958,
19-01-1954, 012-10-1952

FREDNINGSNÆVNET>

•

•

I,

A F S K R I F T •
Dagbog nr. 832

29/3 1960.

Matr.nr. lø, l~
Mejlby by og sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amt,
ved dommer Fog, Mariager.

StempelfrL
Fredningnævnet for
Randers Amt,
f.s. 34/1960.

Fredningstilbud
Undertegnede
tilbyder

herved

Menighedsråd for Mejlby sogn

som ejer af matr. nr.

lade JlI~~:llli:

ovennævnte

l~, 1~

af

Mej lby

by,

Mejlby

sogn, at

matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Matr.nr. l~
parkeringsplads,
l~ - areal, erhvervet til kirkegårdsudvidelse •

.
'

Fredningen
Arealerne
ligesom

har følgende omfang.:
må ikke bebygges

der heller ikke på arealerne

o. lign., derpå

ej opsættes

eller beplantes
må anbringes

skure, udsalgssteder,

med høje træer, midlertidigt
transformatorstationer,

isboder, vogne til beboelse

eller vEldvarende,

telefon- og telegråfmaster
eller opbevaring
"lo

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende

•

ge})stande •

af red-

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Rå.d t
nævnte
)J~
er indforstået med, at' ovenstående fredningstilbud tinglyses på JlIJiIx ejendom matr.
nr.l,E!,

l§§:

af

Mejlby

by,

Hejlby

sogn, dog uden udgift for OItgx rådet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og pro vs t iudvalget

og

hver for sig.

rådet

15/ 3

. ,den
l

I,

T. 0stergaard
Jens
Selling
Barbara
Alstrup
Anna Madsen

Poulsen

Det bekræftes,
menighedsråd.

.1

1960

Mejlby
Axel
Mette
Jens
at

Mejlby

.

ovenstående

underskrifter

Menighedsråd
Axel

menighedsråd
Andersen,
fmd.
Larsen
Sørensen.

pr.

udgør

det

samlede

Hjortshøj

Andersen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt, modtager og godkender foranståepde (redningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.' l,E! og l~
af Mejlby
by,
Og

sogn, æt»mtkomx

XXaw6.l~~:A1»ltX~K

e,

X1XIx

fab:

Dpc

XliIlICXklKWiXiIifX:æfX

)I1K4{)@(lDtXM~X~~eXJ(Øg~ø~«

~~x~ecXOO:X:XijfmvlU~iXJ6X~OCOOXtX~e)1«$Xt(001@lGCJ~J(tR:x
Fredningsnævnet for Randers amt, den
Frednlngsnævnet
for
Randers
Amt.
Dommerkontoret,
Mariager.

28

I 3

1960

F o g •
Afgift:2

§ 14

:

3 kr.

Indført
i dagbogen
for
Lyst.Tingbog:
Mejlby
Knud

retten
Akt:

i Hornslet,
Skab A nr.

d.

29.3.1960.

505.

Kjærholm.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_

Afskriftens
Fredningsnævnet
dommerkontoret

rigtighed
bekræftes.
for
Randers
amt,
i Mariager,

I
den

februar

~

~

f~

1961.

FREDNINGSNÆVNET>

STATSMINISTERIET.

!~EG.i·JR. ~l~.-lE

Afskrift.

genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets

Dagbog nr. 431.11/3 1958.
la, le Me jl by.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)
eller (i de sønderjvdske

Akt: Skab
(udfyld"

lands-

111'.

dl dommørkon/oret)

Købers }
Kreditors bopæl.

bd. og bl. j tingbogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

dele}

F. s. 25-1951Anmelderen" navn og bopæl (kontor);

Gade og hus nr.;
(hvor sidlnt

_,l

Fredningsnævnet
for Randers aro
ved dommer Fog, Mariager.
Stempelfri. ittk
:i~

findes)

I

Fredningstilbud

I

I

I

Husmand

Undertegnede
tilbyder

herved som ejer af matr.

lade ned~nnævnte

Viggo Jensen, Kejlby pr. Hjortshøj,
nr.
la, le af Mejlby
by.
og

areal af ovennævnte

Arealet beskrives

sogn, at

matr. nr. frede.

således:

En 12 m bred strimmel af matr.nr •• la,lo Mejlb1 langs nordre
kirkegårdsmur

1 hele murene længde,

•
Predningen
Arealerne
ligesom

har følgende omfang:
må ikke

bebygges eller beplantes

der heller ikke på arealerne

o. lign., derpå

ej opsættes

D

Jensen

& Kleldskov,

AIS, København.

må anbringes

skure, udsalgssteder,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende

Reslllllngs·
formular

.

genstande.

med høje træer, midlertidigt
transformatorstationer,

isboder, vogne til beboelse

eller vedvarende,

telefon- og telegrafmaster
eller opbevaring

af red-

i
I

II

el

,
I

I
I

For fredning<ln kræver jeg ingen erstatning.
Jeg

er indforstået

med, at

ovenstående

nr.la,le,14d af Mejlby
by,
sker dog kun på la Og le.
Påtaleberettiget

og

i henhoTd til foranstående

udvalget,menlgh.r~det

fredningstilbud

tinglyses

på min ejendom

sogn, dog uden udgift for mig.
er fredningsnævnet

for Randers

.

matr.

Bo\erlD,

amt og

provstl-

hver for sig.

Mejiby

l

,den

/'$

1958 .

V:!.SS9 Jensen

•
Idet fredningsnævnet
b~stemmes det, at tilbudet

og
forbindelse

for Randers

amt modtager

~kal lyses som servitut

og godkender

på matr. nr.

la.

foranstående

le

fredningstilbud,

Mejlby

af

sogn,1Jitx~xxxxxxK&xxXXXJl!itDaxxxx:ick:XXxxx!Jl!t'Xhvilket
med matr. nr.

/

l;cl

by,

matr. nr.

,-

JUNiI~Ji.UJltIt

ihd. udgør et landbrug.lDElXUrilXlI

I

",
.-redningsnævnd

for Randeis

amt, den

1958

7/'

P.N. V.

E.B.
Kristen sen
sekretær.

Afgift:
§ 14': 3 kr.

Indført
d. ll.

i dagbogen

mare

for retten

l'Hornåiet

1958.

Lyst. Tingbog;

Bd. Mejlby Bl.

Akt:

Skab A

nr.~

Ovesen
cst.
-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens

Fredningsnævnet
dommerkontoret.

rigtighed bekræfte8.
for Randers *mt,
Merlager.
/
de~~';t.;'
"

/'

/'/

~.?'~~/"~

~

I ;;
,..

. ~,~-..,,--/---'--"--/
./'..

,,~

FREDNINGSNÆVNET>

•

•

~,

I~EG.NR. /l?-t

v'·~4·

•

E I o/J _ 'li
t

II --.)
f

I

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet

for

Randers Amt, F.S.

Mtr. nr.; eJerlav. sogn: 1x Mejlby by
(i København kvarter)
og sogn.
eller (i de sønderjvdske landsdele) bd. og bI. j tingbogen. art. nr., ejerlav,
sogn.

(hvor sldanl

Akt: Skab
(udfyldes

nr.
al dommITkontorøt)

- Købers } .
bo p.æl
Kredltors

Anmelderenlt navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet
for Randers amt,
ved dommer Fog, Mariager.

• I •

Gade og hus nr.;

25/1951.

8Qdes~

Dagbog nr. 90. 20/1 1954
Dagbog nr. 3290 2/3 1954.

Stempel:

kr.

øre.

Stempelfri.

•

Fredningstilbud
Undertegnede
tilbyder

Andelsselskabet

herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte

1.

af

Mejlby

og Sportsp1ad~

Mej1by

by.

sogn. at

areal af OVtinn<cvnlu mulr. nr. frede.

Arealet beskrives

således:

Fra kirkegårdsmuren
bredde

l

Mej1by Forsamlingshus

imod øst

i sportspladsen

på 50 m

•
Fredningen
Arealerne

må ikke

bebygges

ligesom der heller ikke på arealerne
o. lign., derpå

J

har følgende omfang: .

ej ops,ettcs

eller bepJantes. med høje træer, midlertidiglceller
må anb~inges

transformatorstationer,

.'
telefon-

isboder, vogne til beboelse

skure, udsalgssteder,

_..

genstande.
L

•

" .,

• v

Hestilllngs·
formular

D

Jensen

& Klcldskov,

AIS, KobenhavD.

-

... )

og telegrafmaster

eller opbevaring
•

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende

vedvarende,

~"

af redli

For fredni~gen kræver jeg i~gen \l~statning.
Jeg
nr.

l

l

er indforstået

Mejlby

af

Påtaleberettiget

med, at

ovenstående
by,

fredningstilbud

Mejlby

tipglyses _ på min ejendom

matr.

sogn, dQg uden udgift for mig.

i henhold til foranstål:lnde er fredningsnævnet

for Randers amt ~

llC~lCldt)SJgx:

Mejlby

, den

18/12
1953 •.
P.B.V.
Rs. Kalstrup.

I

.1

Idet fredningsnævnet
bestemmes det, at tilbudet

og

for Randers

amt modtager

.kal lyses som servitut

og godkender

på matr. nr.

11

foran.tående
af

fredningstilbud,

Mejlby

by,

sogn, ;JVQ~lCMXxxxxxxxmxxxxx~xxxx~hXXXx~~~X!}lI:k!idt!J[

)(~kOC.JlOOlltXJ»aax:xnrxxx

XA

xxxxxxIDdX::l{~~k*,}{IfH~!Jt11!:-x~~;r~~~~~§cfi~

~~M~~:j{:Q)c~M~JI\l!lKbcX!!Xlx~Ja!MKoo1t:lPkJM~-x

19/l
19 54•.
Fog.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del
af SØnderhald herred den 20. jan.1954.
Lyst. Tingbog: Bd.
Bl.
Akt:Skab
Nr.
Atvist fra tingbogen, idet mtr. nr. 11 ikke ejes at Mejlby
forsamlingshus o
Knud Kjærholm.
fredningsnævnlJt

for Randers

amt, den

Ang. matr.nr. 11:
At der er begæret fredningsdeklaration beror på en tejlskrivni~. ~,
N:Bvnte fredning Ønskes af ~.
nr. lx tilhørende Mejlby Forsamlingshus og Sportsplads.
'?~.v.
Mejlby, d: 15-2-1954.
Rs. Kalstrup.

Begæres i henhold til foranstående påtegning af 15.2 1954
tinglyst på matr.nr. lx Mejlby.
Fredningsnævnet tor Randers Amt, den 1.3.1954.
Fog.
IA.K.
0

LI')
LI')

o:

~

~"~~
~

~

r; ~

S~
tlf)

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del at ~~~'j~~
~~ ~
SØnderhald herred, den 2omar.1954. Lyst. Tingbog: Bdo Mejlby Bl.
Akt:Skab F nr.2l.
'
~
Anm: På l~ er den 14/11 1945 lyst dok. om, at parcellen kun må
anvendes til idrætsplads, ang. forbud mod idræt under kirkelige
handlinger m.m. samt ang. forbud mod udstykning.
Vedtægter og udskrift af forhandlingsprotokol indeholdende~JA'
fuldmagt forevist.
KmH'l l(iæT'holm.
'lM,Æ/.

t

-.:l

.S f4

FREDNINGSNÆVNET>

Afskrift.
Ju~ministeriets

genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet
Mtr. nr., ejerlav, eogn:
(I København kvarter)
eller (i de sønderJvdske landsdele) bd. og bl. j ting-

for Randers

l!'.S.25/51.
Akt: Skab

4g Mej1by

(udfyld'.

111'.
domm"kontortl)

Køberll }
Kreditore bopæl.

Anmelderene navn og bopæl (kontor);
l!'redningsnævnet for Handers amlsrådskreds.

Gade og hue nr.;
findes)

Dagbog nL'.83 - 16/1 1952.

I

(lI

by og sagn.

bogen, art. nr., ejerlav,
Bogn.

(byor dd.ot

amt.

Stempel:

--

kr. --

øre.

Stempelfri.

l

.1
!

Fredningstilbud
Midt j ydsk Haniel saktie selskab,

Undertegnede
tilbyder

lade ntld,mnævnte

areal af ovunnævnte

Arealet beskrives

Fredningen
Arealerne
ligesom

således:

Mejlby

by.

må ikke bebygges

ej opsættes

Jeg forbeholder

Be ..hllingsrormular

& Kjeldskov , AIS, Københavo.

sogn, at

nr.

4g Mejlby by og sogn.

,

eller beplantes
n,~ anbringc~

skure, udsalgssteder,

med høje træer, midlertidigt
transforf1\atorstationer,

isboder,

vogne til beboelse

eller vedvarende,

telefon- og t~legrafmaster
eller opbevaring

af red-

genstande.

mig dog ret til

påstående bygninger,
for den nuværende.

og

maLr. nr. frede.

har følgende omfang:

skaber el. lign. skønhedsfotstyrrende

Jensen

af

HelG matro

der heller ikke på arealerne

o. lign., derpå

D

4g

herved som ejer af matr. nr.

Aarhus,

f'orrtøden udvidelse

derunder

opførelse

af

og ombygning af

ny bygning i stedet

For fredningen
Jeg
nr.

4g

kræver jeg ingen' ~rstatning.

er indforstået
af

med, at

ovenstående

Mejlb~

Påtaleberettiget

by,

fr~dningstilbud

og

er fredningsnævnet

for Randers amt og

, den

H~

/

12

Todbj erg-

51 .

19

Midt jydsk Handels
~J. Grav8aen.

H.1Vla
thiassen.

hIet fredning~nævnet

for Randers

og

matr.

hver for sig.

Aarhus

bestemmes det, at tilbudet

på min ejendom

;egn, dog uden udgift for mig.

i -henhold til foranstående

Mcjlby menighedsråd

tinglyses

amt modtager

~kal lyses som servitut

sogn, af hartkorn:

tdr.

og godkendor

på matr. nr.

foranstående

4g

skp.

A/S.

af
fdk.

fredningstilbud,

Mejlby

by,

2i

~~~~~K~roxoc~mocxxxxxxxxxximocxm~~~~~x~~~OC~~k~~
P'l'lx:xedia;gteXOOc~ :af.:: jqvillæ.txe:nq~.OOJla:tt.lb.e.deK li:uI:ooa:gi xp4 x:a4<Xlmx
I redningsnævnet

for Randen.

amt, den

12/1
19 52
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen fo(' retskreds n('.EiO,IDsturlisbjerg
af Sønderhald herred, den 16'jan.1S>52.
Lyst. Tingbog: Bd.Mejlby Bl.
Akt:Skab D nr.140.
Udskrift af Aktiesolskabs-Hegisteret
forevist.
Knud Kjærholm.
-:-

Afskrifte~s

rigtighed

:1iAedniUgSUævnet for '

'Randers Amt.

~~5

o

-:-

bekræftes.

-:-

og en del

FREDNINGSNÆVNET>

•

Afskri

ft

•

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

fi'edningsnævnet

F.So25/51.

for Randers amt.

Mtr. nr., ejerlav. 80gn: lf Mejlby
(i København kvarter)
by og sogn.
eller (i de sønderjvdske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

Akt: Skab
(udfyld,!

KøberS}
Kreditors

111'.

GI dommerkontorøtJ

,
bopæl.

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Frecillingsnævnet for Randers wntsrådskreds.

Gade og hus nr.;
(hvor øldanl linde.)

iligbog m'. t)~

Stempel:

Stempelfri.

•

--

kr. --

øre.

Fredningstilbud
arbejdsmand

Undertegnede
tilbyder

Søren Nielsen
1;[

herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte

areal af ovennævnte

af

by.

og

sogn, at

matr. nr. frede.

Hele matr.nr.

Arealet beskrives således:

Mejlby

lf

Mejlby by og sogn.

I

Fredningen
Arealerne

har følgende

omfang';

må ikke bebygges

ligesom der heller ikke på arealerne
o. lign., derpå

ej ops~ltes,

nedrivning

e.l.

Beslllllngsrormular

D

Jensen

& Kleldskov.

A/S, København.

må anb~inges

skure, udsalgssteder,

skaber 111. lign. skønhedsforstyrrende
Jeg forbeholder

eller beplantes

med høje træer, midlertidigt
tr~nsformatorsta~ioner,

isboder, vogne til beboelse

eller vedvarende,

telefon- og telegrafmaster
eller opbevaring

af red-

genstande.

mig dog ret til

at genopføre

dog ikke nærmere kirken

huset

i- tilfælde

end i øjeblikket.

af brand,

I

II

el
II
I

For fredningen
Jeg

nr.

kræver jeg ingen erstatning.

er indforstået

1,;[

med. at ovenstående

af

lVlejlby

Påtaleberettiget

i henhold

og

by,

til foranstående

menighedsråd

fredningstilbud

tinglyses -på

min ejendom

matr.

sogn. dog uden udgift for mig.
er fredningsnævnet

for Randers

amt og

Me jlby

hver for sig.

Me jlby

7

. den

19

{.Ll

51..

Søren Nielsen •

•
Id",t fredningsnævnet
bestemmes det, at tilbudet

og

for Randers

amt modtager

og godkender

11

skal lyses som servitut på matr. nr.

sogn, af hartkorn:

tdr.

foranstående

skp.

af

fdk.

fredningstilbud,

Mejlby

by,

alb ..»w~:mIW'.)(.KtIl:

X~~~~dAn~K~XxXXxxxxxxxma~u~~~~~~~~~~~~~

•

.lPJi ~~ø!XJlm:Dt,XJtfX!Wjjk.~~HjmRpaxtx~~Ii~cqoåc::c.kteJX:
r'redningsnævnet

Indført

i dagbogen

Sønderhald
Lyst.

for Randers

herred,

Tingbog:

Anm: Bjdo

amt, den

13 / l

1952

K. G. Lar sen.
for retskreds nr. GO, 0sterlisbjerg
den lG'jan.19?2.

Bd.Mejlby

er behæftet

Blo

Akt:Skab

U nro145.

med pantegæld.
Knud Kjærholm.
-:-

Afskriftens

-:-

righgheq

\l'redningsllIlnet for

n·",,"·'< ''''.

bekrwfteso

P

IIJ

EP 1955

-:-

og en del af

FREDNINGSNÆVNET>

Afskri -rt.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet
Mtr. nr.; ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

4h

for Randers amt.

Akt: Skab

Mejlby

(udfyldes

by og sogn.

eller (i de sønderJvdske landsdele) bd. og bI. j ting-

F.S.25/51.
....
øl dommørkontorllJ

Købera } .
Kredltors bopæl.

bogen, art. nr., ejerlav,
80gn,

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);
Gade

og

hus nr.;

Fredningsnævnet
kreds.

(bvor aldant flades)

Dagbog nr.84

- 16/1 1952.

for
Stempel:

Rander's arntsl'åd:
--

kr.--

øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud
rentier

Undertegnede

Søren Jensen,
4h

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
lade nedennævnte

areal af ovennævnte

Arealet beskrives således:

Mejlby,
af

Mej l

bY

by.

Mejlby

sogn, at

matr. nr. frede.

Hele mo.Lr.nr.

4h Mejlby by og sogn.

I
I

i

e!

I
I
Fredningen

har følgende 'Omfang:
l

Arealerne

må ikke bebygges

eller beplantes

IigQsom der heller ikke på .area~~rne må anbringes
o. lign., derpå

ej opsættes

brand, nedrivning
ø j e bli.kke t.

Re!lotiltlngs·
formular

D

Jensen

& Kleldskov,

AjS, København.

transformatorstationer,
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