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Fredningsdeklaration.
For at bidrage til Vonsild kirkes fri~ beliggenhed indgår
undertegnede Vonsild sogneråd herved på, at der på den ko~uen
tilhørende ejendom matr.nr. l ~ af Vonsild by og sQgn ingensinde
må opføres bygninger,

skure eller lig/ende nærmære ved kirken

end lo meter fra kirkegårdens nuvære~de sige.
Denne bestemmelse må tinglyses på matr.nr. l ~ af Vonsild'

by-

og,sogn med på\aleret af fredningsnævnet for Vejle amt og
'.

menighedsrådet for ~\~n~ild hver ~

sig.

Medunderskrevne sognerådsfor~and attesterer, at underskriverne
udgør det samlede sogneråd.
Vonsild sogneråd, den 2;. okt. 1953
C.N.Søebe~~.
Jl'r.Hansen

c.

'.\0

:B. Jakobsen

~:4

"Th. Hjort

Arne Hansen.

w

H. Bruhn
Garde.

'./i

t.
'f:

"Sognerådet

""

r· ':.",

.

kan kun tiltræde og frede en afstand "pl,

~o meter fra nuværende dige.
P.

s.

V.

O. N. Søeberg.
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Anmelder:

Matr.nr, 13 a
Vonsild by og sogn.

Fredningsnævnet for Vejle Amt

Stempel- og gebyrfri i h.t.§ 33
i l.nr. 14o af 7.maj 1937.
537/1953.

Fredningsd eklaration.
Underskrevne gårdejer Peter Hansen, Vonsild, bestemmer herved,
at der på min ejendom matr.nr. 13 a Vonsild by og sogn ikke må opføres bygninger, skure, kiosker, transformatorstation

eller lignende

nærmere ved kirkegaardsofiget end 9 meter.
Denne bestemmelse må tinglyses på ovennævnte ejendom med
påtaleret af menighedsrådet for Vonsild og fredningsnævnet for Vejle

amt.
Vonsild, den 16. maj 1951.
Peter Hansen.
Til vitterlighed om ægte underskrift, rette dato og oin, at underskriveren er myndig:
S.Jørgensen
Provst, Nr.Bjært pr.Kolding.

C. Rudbeck
Dommer, Horsens.

Godkendes i h.t. § 11 i I.nr.l4o af J.maj 1937.
-r,

-

.

Fredningsnævnet for

I0

rt5A*-y'Cj2-'

lestaâ424*w?ê amt,

den 27. december 1952.
P.'H.V.

C. Rudbeci:.
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Matr«nr. 13 n Vonsila
by og sogn.
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Anmeldet:

Fredningsnævnet for Vejle Amt,

Stempel- og gebyrfri i h.t. §.33
i l.nr. 14o af 7.maj 1937.

536/1953.

Fredningsdeklaration.

Underskrevne telefoncentralbestyrer Chr. Hansen Juhl,
Vonsild, bestemmer herved, at der på den mig tilhørende
ejendom matr0nr. 13 n Vonsild by og sogn ikke må opføres
bygninger, skure, kiosker, transformatorstationer eller lignende
nærmere ved kirkegårdsdiget end 9 meter»

Denne bestemmelse må tinglyses på ovennævnte ejendom
med påtaleret af menighedsrådet for Vonsild sogn og fredningsnævnet for Vejle amt.

Vonsild, den 160 maj 1951.
Chr. H. Juhl-

Til vitterlighed om ægte underskrift, rette dato og om, at

underskriveren er myndig:
S-Jørgensen,
Provst, Nr. Bjært pr.Kolding.

C 6 Rudbeck,
dommer, Horsens.

Godkendes i h.t. § 11 i 1. nr. 140 af 7.maj 1937o
fredningsnævnet for Vejle amt. d.27.dec.1952.
P. -la.Ve
Co Rudbeck.

REG. NR. /*&

lîatr* nr* 14 m Vomsild by og sogm0

Anmelder:
Fredningsnævnet for Vejle Amt,

Vejle.

Stempel- og gebyrfri i hot• § 33
i lov mr* 14o af 7« maj 1937o

I redmimgsdeklar atiom •
Underskrevne bestyrer Q* Go Bjerg, Vomsild, bestemmer herved, at

der på Æem mig tilhørende ejemdom matr<» mro 14 m Vomsild by og sogm,
ikke må opføres højere bygning emd ejemdom i eem etage med amvemdt

tagetage«
Damme bestemmelse må timglyses på ovemmæizmte ejemdom med påtaaeret af menighedsrådet for Vomsild sogm og fredmimgsmævmet for Vejle amt<

Vomsild, dem 16* maj 1951*
0. G* Bjergo
fil

vitterlighed om ægte "underskrift, rette dato og om, at *umder-

skriverem er myndig:

So Jørgensen., provst,

C» Riidbeok*

Nr<> B j ært pr 0 Koldimgo

dommer, Horsens*

Godkendes i henhold til

§ 11 i lov nr 0 14o af 7. maj 1937o

Prednimgsnævnet for Vejle amt, den 27 o december 1952*

C* Rudbecko
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