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

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.la..1b,1g.l! Vindum (udJyldes af dommerkontoret)

Ovel'gård,Vindum Købers} I
. K d·t bopæ:sogn re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. la

af Vindum Over gård Hovedgård by Vindum sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til' Vindum kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået 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 Ittttt eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begfæøses maå
~ kifkegårdsdiget og -t0\rrigt ah er den del af la del'mod øst be-ænses a f-' ....sognevejen tra Vindum til Vindum skov, mod vest af en linie parallel

med den fornævnte vej 150 m fra denne, mod syd af vejen fra Vindum
til Frandstrup, og mod nord af en linie mod vest fra det punkt.hvor
den ~mle vej øst om kirken støder til vejen Vindum-Vindum skov ogtil den fornævnte linie parallel med sognevejen.Endvidere den del
af l,!_,der ligger mellem den gamle vej listom kirken og den nye
sosnevej vest for kirken.På den del af det freJede,der ligger nord
for m.nr.lv må ejeren opføre de bygninger, som er nødvendi~ til
gårdens drift, dog ikke på et stykke af la i el1bredJe af 16 m mod
nord fra l!,. -

/I~et 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 VII d
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. .LO um so gn.

Vindum Overgård Hovedgård ,den '.juni 19~.

A. de Neergår d.

Til vitterlighed:

B. C. brichsen. Torben Højland.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lo .dec. > 195t4.."
Otto K!ørboe. V. ~asmussen. P.Pedersen.

Indfør t 1 dagbogen for retskreds nr. 78, Viber g købstad m.v.,
den 23.dec.1952.

Lyst ••••
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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REG. NR. /911/ ~ 10/;;, ,- r
~-t.t!J. ,. ~i,{

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

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

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

sogn.

l. Vindum Overgjrd,
Vtndum sO 171'\ ' , KøberS} b I'

<0'"', K d·t opæ •re I ors

Akt: Skab nr.
(IlIJ,fyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
menighe dsråd

Undertegnede,)Ier er ej~r af matr. nr. lv

af V1ndumovergård Hovedgård by V1ndUJll sogn,
erklærer herved, at ~af hensyn til Vin Jum kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af f;;l;;:. ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. .

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, llegf9llas9s IQQd
af kirkegåfElsdig9t og iØVfi.st-~ h l ler e e m.nr. v.

således, S611'l .Qe.1...i-FefHgåf""'ftf-det QeklafatiQRJi~ vedl:l.æftede kort

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet, for Viborg a.mts~ådskreds sa~t tnelligA8esrådet fer provsti ud va l get for

For frednmgen krævtS ~Ingen erstatmng. MiddelsOm-Sønderlyng herreuer.

Vin Llum , den 17. juli 19a

Torben Højland. C.Cbristophersen.
Aa~ Nielsen. Jens Laursen. Jens J.Møller•

Til vitteFlighea.:.



\ .

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lo. dec. 195~

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. P.Pedersen.
Det tiltrædes,at nærværende tredn1ngstildbud tinglyses som

servitutstiftende på matr.nr. ly V1ndum by og soiO•.
XIRKEMrNISTE~IET,den 2.dec.lg52.

P.M.V., e)
E.B.

Aug.Roesen
fm.

Ind ført i La gbogen for retskreds nr. 78, Vi~or g kØ~lstad m.v..,
den 23.dec.lg52.

l'
~st .... .. .

H o l m •
Genpartens r1gtighell bekræftes.

•e



(r

c
>
ZI

I

-O'

/
/

/
I

I
.I

I
I

I
I
i

/
i
I
I
I
I
I
l
l
l
I
I

I
!
I

:-0_0_0_-
!

I
/

I

I Q...

/4..

Akt: Skab nr.
'udfyld~s af dommorkontor{ t J
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01964.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01964.03

Dispensationer i perioden: 02-08-1999



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 2. august 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/99

Ansøgning om tilladelse til etablering af stianlæg og alle på matr. nr. 1 a Vindum Overgaard
Hgd., Vindum, omfattet af Exnerfredning ved Vindum kirke.

Der fremlagde s:

1. Skrivelse af 21. maj 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Påtegningsskrivelse af29. juli 1999 fra Viborg Stiftsøvrighed, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Jens Knudsen, Vindum, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af
stianlæg og alle som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandttit andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresend~lse afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~ød~t ~1vet. V

~
formand.

Udsl<riftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt. rJ~",

a 2 AUG.1999 (~A Clet G~ \'\ '%-\ 52..1~ \" -coo ICoOu~ q\
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