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REG. NR. ~tI:rJ
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ej~ndom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 191 Øeø'tbak og Ilrkebl

eller (i de sønderjydsle lands- byer;, Rybj era BOp. Købers }
dele) bd. og b!. i ting- K d't bopæl:, re lors.bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

•real~it 1 Predn1ngønævnet tor'
Viborg amtsrådøkreds,den 4/9 1952

Gade og hus nr.: Otto nørboe.
(hvor sådanl findes)

Akt~ Skab nr.
(a4fy1dn a' domm"kon'oret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg. amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h.t. lov 140/37,

Stempel: kr. øre,

Deklål'Blion.
meD1øh~daråd, tor Rvbierg SOlD

Undertegn~efaer er eJer af mari". IIr'191

af Bestbelr og.Kirkeby bYer Rybjera sogn,
erklærernervea, atltiJ' ar liensyn til b e' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreJsl~r 'n~fet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af &;. ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~1l8r'I:R81il8 med
af kid.llgårdsdiget eg i9'1~i8t af er hele m.nr. 191 •

såleaes, 6el11 dl/t freAlgtir II' det deklaFatieAeA , etllul!fllillt~ ke~L
Påtaleberettiget llled hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

el' fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt mlffifflik fOvs't1wlva1get tor
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Salling he~reder8 provsti hvellt~J

• den 29 •j 81'4 .. 19~p.t. Roslev præs'tegård.
Roslev

Bybjerg meDighedsråds
Alt 1fieløel1. Søren Søren8en. Clara Lund.
Ohr. 1fannerup. søren Hed.gård. Jobs. BHDg

Til vitterlighed: tmd.
~t 't11trædIlJliJ.a't DIU'ftI1'8nde tredDiag.set1arat10Il

t1ngly.e. 80m aerY1tutat1tteDd. på matr.D%. 191 Hestbek og
Ilrkeby by.r, Rlbjerg ØO&D.

Ilrkea1Diøterie't. den 24.3UD1 1952.P•••V.
i.lt ..Gunner D'O&

tJa.

Jensen & Klelds.koY1 ,\/S, K"benhavn
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager for~nstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

,FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

Viborg, den ll. ~ul1 ;' 195", ..

Otto ltilll'boe., V. l\aSlluSSell.Rybjcl'S 17/7 52
Hans Hansen
sogne foged.

,I •
I r, l

I
t. ... ~ I ri

'.. ~,.~
, '. " , i':

j l t". I

!1agly.' 1:l'etskreds nr. 77, Skive købstad a.T.,
den l.bug. 1952. .. ~ . , ~~i J

: t. t JI J l

••••• t.orøntzon •.

GCl1l','l"lt'ns i!l:li.;iJl·J I'd,.-: Ll .•,

J7:'e(111il1r~II.~\'!ld'f,l[' VilJ<i' , ;l' i •. ~. j l,,,ft({.v··' ,L, ......c,) ·\.I ..~ "', 'I.

d~1l -1.0Cl1952 ~/~ .." j·",.,.,Jr,:!)/,,,j I,j

/tJ ~ .di/ /1" (/(, ..:....
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Bestllllng!-
formular

D

REG. NR . ./J'stt

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

l l I /

• " l 'J .....

20b Beetb.1I: og
I1rk8by, Rybjel'& Købers } b I
801n. Kreditors opæ:

Akt iSkab nr.
(otify/iU. øf ...... "Irontorlll

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

• rea1alt 1 h'edn1ngsllllYJlet tor
Ytborg amtsl'ådekreds den 4/g 1952
Gade og hus nr.: Otto l1ørbo e.

(hvor sAdanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

StemPel: kr. øre.

Deklal'ation.
bmd. "1ele lta•• ussen .

Undertegnedeyder er eJer af matr. nr. 20b

. , .

af Heetbell: Ol ltirkeby byer. Bybjerl sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ilybj era kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ej:ed~m, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod 4
af kirkegårdsdiget og iøv1rgrfa"f Ejendommens vest11ge skel Ol 1104 •• n:;

en 11nje parallel med skellet 5 m østtor dette•

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. 1l1bjera 80P, hver tor

811.

, den 1951.Rybjerl
Blel. Ra8IDuøsell.

Til vitterlighed:

IQlftr4 Poulseo, Heøtllllt.

Bertel Børst1ng, Ytterup.

JelUien & KjeldskoYI A/S, København



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 12.april 195'"

~to K1ørboe. v. Rasmussen.

Rybjerg pr. Roslev- 17/7 52Bans Hansen
.oenefos.d.-

tinglyst. retSkreds nr. 77, Skive købstad ll.V ..,
den 1.sUS. 1952 •

••••••
Lorent 1t8ll •

. (jellp.ll"tcns r!gtigk,l hchJ.Ii~.;
1'1'(,Jningsnæ\,nd fu)' ViL()~g amts:~dskrcds,

dr.il

-1.0nT19~)2 // >/.~,,/

~~tt2-~'"

; I .. j i .
J . i \., .
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REG. NR. ~'oJ>
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

"

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller li de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

F:tGml~6' 1 Prlil1D1~lIl8YIHt
q~8I'Al1øued8 den 4/5 195~

Gade og hus nr.: Otto .niJl'~e.
(hvor sådant findes)

~ .y\l~el'i b3 Ø& ~.
. Købers } bo æl:

Kreditors p

Akt: Skab nr.
(adjy/do.øf dommer_'ord)

Restilllftgs·
rormulaf

tQ~ "1110. '
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Unde~H"Nr tP~jelll~~,a:~r.t0t~

af Heatt.k Oa: Ur.te by bYer l,vb,uJC sogn,
erklærer nerved, år iv af henlyn til flyb jtI' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskredS er mdg!t på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begFæRs8s mod
al- ki~k8gliFl:i9digllt eg iQH~ist a+-... b l I' "lll\lo• e e lB.n • ~vø.

såAedes, 50111 det fle/ugtlf af dec deklllffltisRllR l'edbæftedQ Iwrt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. i,yb3Ua fIOP.b•• r tor I

Uth
, den ae.,. 195';t,

~løtl.aBlelesn.
J8I'S_ Lund.

Jenf.en &: KJeldsko\', AIS, København



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~

JC1ørboe. V. RllI.oaUSaOD.
R~tjerl pr. J\0l31ft' 17/7 52.

Bane Ban.OD
ftOgt~efQgeJ •

••••••• . l.or.at .....
's .'

F."!JJ;,,gsll<' VI1~t f i' v; :Jr :.,. ,\11,~.'ld.jJ~I:I:ds.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01858.00

Dispensationer i perioden: 13-10-1993



REG. NR. 18Sg ,00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 13. oktober 1993 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

Sag nr. VaF 26/93

Ansøgning om tilladelse til udvidelse af forsamlingshus på matr.
nr. 20 h Kirkeby by, omfattet af Exnerfredning ved Rybjerg kirke.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 5. oktober 1993 fra Sallingsund kommune, teknisk
forvaltning, med bilag

Formanden bemærkede, at det fremgår af Exnerfredningen vedrøren-
de matr. nr. 20 h Kirkeby by, Rydbjerg, at fredningen ikke skal
være til hinder for tilbygninger til forsamlingshuset, der er be-
liggende på 20 h.

Herefter er tilladelse fra fredningsnævnet til den ansøgte
tilbygning ufornøden.

Sagen henlagt.
Mødet hævet.

I Knud S. Lund,
formand.dA Udskriftens rigtighed bekræftes.#!t- Fredningsnævnet for Viborg amt, den Miljøministeriet

IJ r p<j..~ 1 4 OKT. 1993 Skov- og Naturstyrelsen
I ~~ J.nr.sNI~\\/13-~O(!)\G< ~,t.U-?1.... Akt. nr. S2)

.":'.:=':;-" .... ~...~.::" ~~, -:- ...~ ......:........ ~_-::. . ::~~:-e.

• '1
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