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FREDNINGSNÆVNET>



•

.:

ad l.

D

Afskrift.

ad 2.

ficstillings-
formular

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

~redningsnævnet for Handers amt. F.S.26/5l.

Mtr. nr., ejerlav. sogn: la Todbj erg by
(i København kvarter) o

elJer(i de sønder)vdske lands- g sogn.
dele) bd. og bl. j ting-

- bogen, Jart. nr., ejerlav,
sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfyld" øl domnl.rlumtoret'

(i
K

,)
øbera }

Kreditors bopæl.

J
AnmelderenlJ nåvn og bopæl (kontor);

~'redning snævne t for Handel's amt'
ved dO~ller ~og, Ma~iager.

Gade og hus nr.I
(hvor Ild.nt ftnd.es)

fugbog nr.•1548 - 8/10 lSl?3.
. Stempelfri • Stempel: kr. --' øre .

Fredningstilbud

Undertegnede l'odbjGrg og Mejlby menighedsråd
af Todbjerg by.tilbyder herved som ejer af matr. nr. la og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. fn 'de.

Arealet beskrives således:

l. Præstegårdens have og parkeringspladsen vest og sydvest for
kirken. Yderligere bebyggelse må her ikke finde sted nærmere
end BO'm. fra kirkegårdens hegn.

2. Præstegårdsjorden sØnder for kirkegården, afgrænset mod nord
af kirkegårdens hegn og mod ØS"t af skellet til matr.nr. li!
Toubjerg by og sogn og mod syd af en linie parallel ~ed SØndre
kirkegårdsdige i en afstand af 200 m. fra dette og af en linie
parallel med ves~re kirkegæ'dsdige i en afstand af 80 m •

Fredningen har følgende omfang:

Arealerno ,må ikke bebygges elier beplantes med, høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der helillr ikke på arealerne må anbril;g~s' ~r~nsformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, is~oder. vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skab~r el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
•~ki~~~~~~~DK»K Sålænge. den til præ~tee~bedet hØp.~nde

have med gårdsplads· samt den del af præstegårdens areal, der ligger
i umiJdelbar tilknytning hertil, administreres af de kirkelige
mynJigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af
præstegårdens bygninger herunder tillige selve bygge planen samt
tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende
uanset fredningsdeklarationen. " ,

Sålænge det pågælderuie areal administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring
fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på præste.
gårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt
bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til
brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål.

Jensen & Kleldskov, A/S, København.

b ..



- .
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået Illed, at ovenstående frt!dningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. la af Todbjerg by, sogn, Jog udE'n udgift for mig.og
foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og TodbjergPåtaleberettiget i henhold til

og Mejlby menighedsråd
TQdbjerg-Mejlby

Menighedsråd, Hjortshøj
p .,0stergaard Poulsen.
A.Friis Hansen.
P.H.Christep.sen.
Søren Sørensen.

hver for sig. . '
St. ,den 28 /11

Arne Andersen.
Niels Hansen.
Marie Pedersen.
Mette Larsen.

19 51 .
Aage Greve.
Rs. Bentzen.
Thyra Foge~. Anna Sørensen
Kathrirre Villumsen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtagor og godkender foranstående fre~ningstilb~~

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l§:. af T6dbjerg by,. .
,Qg. _ .' sogn, }[J<JrartlaiN1x:XXXXXX~XXXXJ$IlqXXXXXX1drUClCXXXXa\nQ{ki}fIUtXDiålUC)fUf.

k~~~~XM~X»OCXXxxxxxxxxA~xoo~~n~~~~~~~~~~~~
-- '-

1_

Fredningsnævnet for Randers amt, den 28/9
l!' O g.

Det tiltræcles, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutstifLende på matr.nr. la Todbjerg by og sogn.

Kirkeministeriet, den 17.august 1953.
P.m.v.

E.b.
Bengtsson,

fin.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del't,
af Sønderhald herred, den 8'oktb.1953.
Lyst. Tingbog. Bd.Todbjerg Bl.I. Akt:Skab F nr.72.

Knud Kjærhol.m.

1953

-:-

~-

-:- ~ -... :-
Afskriftens rigtighed bek~wftes9
Fredningsllævnet for

Ilauders AmL c ~955'

I~ c ,J

< -



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

~fskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.26/51.

Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: lf Todbj erg
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands- by Og S Ogn •
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, ~rt. nr" ejerlav,

sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfyldes al dommerkontoret)

,-l • u
Købers }
Kreditors bopæl.

Anmelderen$' navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.;

(hvor sådant Rndes) Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.Dagbog nr.86 - 16/1 1952.

Stempelfri.
Stempel: -- kr.-- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Jens Peter Jensen, Todbjerg,
af Todbj erg by.tilbyder herved som ejer af matr. nr. l f og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
begrænses et

Arealet 1:1C!~oosåledes: Fra kommunevejen nord for matr. nr.-
parallelt med kirkegårdsdiget i en afstand af 80 m. afgrænset
mod syd af-en flugtlinie i en afstand af 200 m. fra søndre kirke-

c. (

Fredningen har følgende omfang: .. \

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,.. \) \..

ligesom der heller ik~e på arealerne må anbiinges transformatorstationer, telefon- og ~elegrafl!laster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. lf af Todbjerg by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Todbj erg
menighedsråd hver for sig.

Todbjerg ,den 7 ]lI 19 51•.
Jens Peter Jensen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
• c

bestemmes det, at _tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lf af 1'odbjerg by,

og sogn, xlXlmrlllrn:llDX:XXxxxxtdKxxXXX:.t1nu.xxxxxidkxxxxx1mtocxmltmmuK,RXlX

ilC~lmi~XdWWCXlX~X~XXXxxxxxx.x:xbtl{xu:I~XEDi1XtXlJbJ<UgXnK~oc::al'Fl{1Xge10t~EltX

JlU!x:xoo~wxIwl~~k:l1!wMc~t.x:~.1m1c~~!M~:xOO~JC
Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/1 19 52

K. G.Larsen.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del
af SØnderhald herred, den 16'jan.1952.
Lyst. Tingbog: Bd.Todbjerg Bl.I. Akt:Skab A nr.508.
Anm: Ejd. er ber~ftet med yantegæld og servitutter.

Knud Kjærholm.
-:- -:--:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
• r-r-..",.=;l"4r-~....J.'·-~"'''''''7' ....Jlj ... \l

~1l\....1<f..J..,.. ..liv •

-~"..~ {::, ~ L. '~'~r-
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•

,

/ l5/! ~t. /~
:1fskrift. ~..> 1'\>
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.26/51.

Mtr. nr.; eJerlav~ sogn: 2a Todbjerg
(i København kvarter) by og sogn.

eller (j de sønderjvdske lands-

dele) bd. og bI. j ting-
bogen, an. nr., ejerlav,

sogn,

Akt; Skab nr.
(udfyldes af domm.,kontoret)

Købers }
K d·t bopæl.re I ors

Gade og hus nr.;
(hvor sAdant Hndes)

, AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds., . ,~

Dagbog nr.85 - 16/1 1952.
Stempel: --- kr.-- øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede Todbjerg-Mejlby sogneråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a af Todbj erg by. Todbjerg sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Kommunens areal mellem kommunevejen og kirkegårdsdiget
nord og ~est for dette.

Fredningen har følgende omfan~:
. c

Arealerne må ikke' bebygges eller' beplantes med· høje træer, midlertidigt eller vedvnl'ende,
L

ligesom der heller ikke. på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
, ,

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Sognerådet . .

_ forbeholder mig dog ret til a:t opføre fornØdne udbygnlnger tll en

I
lærerbolig på arealet og udvidelse af boligen samt forlægning af
kommunevejen ind mod kirkegårdsdiget med beplantning, vejskilte og

~ ~l_master til lys m.m.



."

For fredningen kræ~~r ·jeg i~gen erst~tning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 2a af Todbjerg by, Todbjerg sogn, dog uden udgjft for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og To dbjerg

menighedsråd hver for sig.

Todbjerg ,den 15 /11 19 51 .
.Todbjerg-Mejlby kommune pr. Hjortshøj.

Aage Sørensen •
.BInd.

o (J

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
,)

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a ar Todbjerg by,
"".,L \... I

o g sogn, XlkliM~M1XX xxxxxtd1cXXXXXlSkpcXXX xxtikxxxxxx&l!.lt:xk\M.t.Utxm:llI1llOOX.
k~km~~xmococ»mMxn«xxxxxxxXXXX~xOOgMx~~K~fu~~D&Kfoo~~~~k~~roU~m
~x~lmrU: 'l1K:illå»æ1X.J!lX.goo;pm:ID;eål::K2drero~xpåxa®tero::

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/1 1952

K. G.Larsen.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 60, 0sterlisbjerg og en del
af Sønderhald herred, den 16'jan.1952.
Lyst. Tingbog: Bd.Mejlby Bl. Akt:Skab G nr.172.

Knud Kjærholm •.- .- .- .--:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Frednings11I.ævnet for ,
R.nd.... Amt. " ;1" 7 :SE~5S

.~ .. _-r, . .. ,. .... .~.
u
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Afgørelser - Reg. nr.: 01796.08

Dispensationer i perioden: 04-02-1981
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.'•.'

UDSKRIFT.',
af

..,forhandlingsprotokollen
for

NA1UHFREDNINGSNJEVNET FOR
AHHUS AM'IS SYDLIGE fREUNINGSKREDS

REG. NR. 17~b G

År 1981, den 4. februar, behandlede nævnet
sag nr. 168/80 angående ansøgning om opførelse

af nyt maskinhus med depot og C:.f-

faldsplads på kirkeomc;j.velsesfl'i0-
det areal ved Todbj~rg kirke.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det amts-
valgte medlem, skovrider F. Biilmann, og det ko~~unevalgtc medlem,
fragtmedhjælper Eigil Pedersen.

For Amtsfredninr;skontoret mødte skovtekniker Brøndum-PetersCll~
Til stede var for menighedsrådet formanden, fru Inga SnoG~ lW'::3t-

form<lnden, fr. Jytte Rasmussen, kassereren, Gunnar Kruse, kirkeværgen,
Erik Holm, og sognepræsten, Teglgaard Jensen, tillige med arkitek"tcn~
Jens Wilhelmsen.

Arealet blev besigtiget.
Der fremlagde s skrivelse af 2. september 1980 fra Bygningsin··

spektorat Nord med deri anførte bilag samt skrivelse af 2. decembe~
1980 fra arkitekt Jens Vilhelms en med bilag •

Af det fremlagte fremgår, at m~nighedsrådet på det fred.ede arc-
al, der ligger vest for kirkegårdsdiget, ønsker at opføre er ~askin-
hus med depot og affaldsindretning.

Under besigtigelsen foreslog fredningsnwnnet, at den projekte-
rede bygning m.m. placeres sydvest for den eksisterende markvej ells~'
syd for kirkegårdsdiget. Fredningsnævnet fremhævede i denne forbinclcJ-
se, at nævnet ikke havde indvendinger mod bygningens udfornming m.m.~
men a1fme mod placeringen, der efter nævnets opfattelse viJle forrin-

gc det megot smukke udsJ~' der er til kirken fra den offentl j roE:"! n"I1:'I(18
'-' "-

vest for l\::i.rken.



Fra menighedsrådets side anførtes, at man måtte fastholde den
tt ansøgte placeringe Menighedsrådet fremhævede i denne forbindelse, at

en playering sydvest for markvejen ville forringe præstegårdshaven,
og at en placering syd for kirkegård~diget ville være upraktisk, navn-
lig af hensyn til eventuelle snevanskeligheder om vinteren.

Amtsfredningskontoret ved skovtekniker Brøndum-Petersen udtal-
te, at man fandt den af menighedsrådet fastholdte placering uheldig.

Der var i fredningsnæ\n1et enighed om, at fredningsnævnet ikke
kUILne meddele dispens~tion fra fredningen til den ansøgte placering,,

'.
men at fredningsnævnet'vil være sindet at dispensere fra fredningen,
såfremt projektet omarbejdes i overensstemmelse med en af de af næv-
net foreslåede alternative placeringer.

L. Thorup.
lIC.

c.'(j~kr'ff:alls rlgf/ohed hekræfteg
! 'r", f' - "

, 'u ur reanlllgslovCJ'1$ § ::''3 O "
(', '(; !11dbrln"€s for C " ' g ~ 47 kan frednlngsnævnots afgl11
I: ,I':li:uvn K .)' "f bI ~ J .\:Jr ,ec:nJngsnævnet (adr, Amaliegade 13 1256-

,'" • n, L'll~cg(-ren amt åd t k •r ',r' l'r;'1dte forcn"'GS/ ~'J- ln~tJ'u;io sr e, OmmlJnalbestyrelsen ng
p'::ns :ilon fra SkovlJYW'c::n;"'n l nor samt af skovejeren ved dis-

1<lagefriHen C" 4 UG,,; r; d d
p::'lgæ/dcnde Jda9f~b(); (-i. :g'e~o, a en ag, afgørelsen er meddelt don

En IIIJadeise r. 'J';r diS E' i '
af klagefristen, Er k:,.'1') ind~v~sat on .må Ikke udnyttes før udløbet
Ikke udnyltes, rTI<>dn1:;;rJ'G: d'~n ~ ~; tilladelsen eller dispensationen

f Tillndelsen u:J'tU,'(,r ~"frr-~.t ~h~ldek~' af OverfrednIngsnævnet.
ra dens meddol8ls8. • ""c. - en I "e er Udnyttet inden ~; år

Fredningsnævnet (~ 1, t
"r I r lUS ~.r.~h~;:~/dnlOgSkredS. den 12 FEB. 1981

./ .Y",,/
">~
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