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Fredningen vedrører: Lee Kirke

I. Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 26-01-1953
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Deklarationer
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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) og sogn.

Købers '}
K d't bopæl:re 10rs

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommer1wntoref)

5 mfl. Lec by
•• Jo I I· I l. _ 1 __ ~_

t:11t:r \1 ut: S"'llUt:I)YU""t: 'l1UU"·

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 5

af Lee by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lee. 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 lEa.R 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, begrlllA686 File&.
af IEif'ifegårdsdijiWt Q~ iøvrigt -af er den del af m.nr. 5. der ligger øst for den
nye landevej til 'Bjerringbro

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. Lea sogn.

, den 1959vLee 2'3.juni
J'ens "Pirk ..

Til vitterlighed:

H.O.Ericbsen
E. Erøndum-Pe tersen •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 25. j f:.!~"tlar 19~.

Otto Kiorboe. V. ll<1omæGen. Fr.. Frede:riksen.
InJfø.ct i Jacbogen fæ: ratalaeJs n:t.78, Viborg

den 17.fehruar 1953.
Lyst .....

Ii o l m.
Genpartena l'igtighed bekræftes. ,
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(n<ifyldes af dommer/rontorøt)

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

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

sogn.

6a Lee by. og sogn.
Køl.iefs \
'K d't· } bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

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

af Le e by og, sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lee 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 -kaR-elIer senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~grllcmses mod

&fl[ifkegårQi1gl8~tggi9\'ri8t8f er den del af m.nr. 6a der grænser ind til
kirkens sydlige og ve stlige dige.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at den del af 6a,
der ligger syd for m.nr. 72 i en dybde af 45 m fra bygaden bebygges
med en eller to beboelseshuse med nødvendige udhuse •.

Det fredede areal
~åJ,e8e8, 8QR~ d~ 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 Lee sogn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

23. juniLee 195~, den

Rasmus Rasmussen.

Til vitterlighed:

H. C.<Erichsen.
J'ens Birk •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,den- 26.jan. 19~
Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Fx. Frederiksen •

Indført i aagebog:; n for retskreds nr. 78 Vibor g købstad m.v.,
den 17.februar 1953. ".,

Lyst. • • •
Holm.

Genpa rtens rigti ghed bekræft es.

"

> ,.,



,
I •

J

(

,
t
I,

.'

I\LY. 111'. - ---""'J
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 sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

15b,17e Lea by og sogn
Ilnh4r8 \

K
•....udu:t ~ bopæl:
re I ors J '

Akt: Skab nr.
(wifyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

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

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 15.h og 17e

af Lee by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 'Lee 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 læft. 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, eegræRses æee
af kjrkegilreseiget Q8 i9\'rigt af

er den del a f 15h og 17e, der li gf:;er vest
for en ret linie, der drages fra det nord.lige hjørne af 15h til
det sydøstlige hjørne af 17e

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. Lea sogn.

, den 23. juni
E. Brønoum-petersen.

195el.,Lee

Til vitterlighed:

H. C. Erichsen Jens Pirk.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Fr. FreJeriksen.

Indf .. t i dagbøgeø tor retskreds nr. 78, Tj.borg købstad m.y ••
den 17.fenruar 1951.

Lyst. • .. • •
Holm.

Genpart~ns xi~tiihed bekræftes.

- -, J'A~' ~r-,' {'
I I",I.::'()

":..'~ , .

,

I

"



•
~
I

,

•e
e

I
I

l",. e

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 b!. i 'ing-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l6e Lee. by .og ~ogn
Købers .
K dot .} bopæl:re I ors

Akt: Skab nr.
(o<lfyldes af dommerlrontoret')

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Stempel: kr. øre .

. h d ådDeklal'alion.menlg e sr
Undertegnede/der er ejer rif matr. nr. 16a Lee

af Lee lA.A by Lee sogn,
erklærer herved, at g af hensyn til Lee kirkes frie beliggenhed overfor
fredningmvnet for Viborg amtsr4dskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af æ11T 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, begtffiflSes motl
af kirkegårdsdigel og ie'i,igt &f er hele m.nr. 16e

således, som det fremgår af døt deklarationen vedhæftede kort. .(/'1'11

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på æitt ejendom,
er fredningsnævnet. for Viborg a.mts~ådskreds SaI:lt 1ll9Bighe88råaet f9f provstiudvalget for

For fredmngen kræv6f>Jetl-Ingen erstatmng. Middelsom_Sønderlyng herreder~ •

Lee , den 23. j uni 195~

Jlens Birk Aage Holm Chr.J. Christensen

Til vitterlighed:

Frederik Lorentzen
N•. Kjær Jensen.

Chr .Mikke ls en

~
tI \ --.J _



I
Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 26. j an. 195J

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Fr. Frederiksen.
Det tiltrædes, at na:r vær ende fredningstilbud tinglyses

som servitutstiftende på matr.nr. 16e Lee by og sogn.
KIRKEMINIST1RIET,den l7.now.1952.

P.M.V.
E.B.

Aug.Roe sen
fijl..

Indført i dagbogen. for retskreds nr. 78, Vibor g købstad ID.V.,

den l7.febr. 1953-.
Lyst. • • .

Holm.
Genpartens rigtighed bekræftes.
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. Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerTrontoret')

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 69 Lee by og sogn.

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

sogn.

Købore l

K d't ~bopæl:re I ors J

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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. 69

Lee ogaf by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lee 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 Mfl. 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, begrai'RiiOil mm)

er hele m.nr. 69.

således~m det f,e~gåf !tf Bet eeldaffttieeeB '1eQRalfted,., ko&:!
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

tinglyses på min ejendom,
Lee SOgn.

Lee ,den 23.juni 195~

Ane Kirstine Madsen •

Til vitterlighed:

Jens Birk.
Rasmus Rasmussen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den . 26•.januar 19~J3

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Fr. Frederiksen.
Indført i dagboB3n for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,

den 17.febr. 1953.
Lyst. • • •

Holm.
Genpartens rigtighed bekræftes.
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