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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. Dl. (vedr. fllSt ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

SGgn.

2a ,,7a Kob"r~erup.,la Søby mølle.,-
ld, lbv, 4b Tastum Købers } b I- - opæ'
sø ,Kob'~erup sogn. Kreditors •

Akt: Skab nr.
(,"ify/des af domme,kontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

De.lal'alion~
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af Kobberup by 0&. sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn· til Kob l)erup 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 loafl 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, \ngfllfln 3 n : d
af kirkegårdsdiget eg iB. rigt af

er det sydligste skifte vest for vej en og den del af marken, der
ligger øst for vejen til det nærmeste læhegn.~od øst og begrænset
mod nord af en linie i fortsættelse af den nordlige grænse for
arealet vest for vej en.,

Såfremt det i tilfæl æ af udstykning skulle vi se sig ønske ligt
at opføre landbrugsbygninger indenfor det fredede areal, må dette
ske på arealet vest for vejen. i dettes sydligste ende efter forhand-
ling med fredningsnævnet, medens nævnet er berettiget til at meu-
dele disp~tion.m.h. til arealet øst for vejen.

Det fredede. areal
sttledes, SQ Iii 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 Kob :.Je rup sogn•.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

29. juliKobberup , den 19~

Laurits Okholm.

Til vitterlighed:

H. Exner.
C. Boserup.



)

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18'. juni 1953.

Otto Kiax~oe. V. Rasmussen •. C. Nondorf,soiQevalit
medlem.

Skive købstad m.v.,Indfør t i dagbo~ n for rets kreds nr. 77,
.. den 23.sep.1953.

Lyst •• • • •
Lorentzen.

Genparte ns ri gti ghed bekræfte s.

........ mgsnæ~):1.'·.·: r~,:: ".b{)"~p,
,den 16.januar 1956.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

ti og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udjyldøs af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

21 K:obbel'up by
08 ao..

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.

D e k I a I'a Iion.•
Undertegnede, åer er ejer af matt. iIi''''_b''

lit» ,;erup men1;bedørAd på Xobbf!lml'
kirkes veane som e3er'Mf ttHtr.nr. U

af Kobber"p • by K:o'O"erup sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til I:ob't'~rup 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 ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den EJeI af .mfrr.aejendom, som, den fornævnte bestemmelse angår, Jaegrætliie-nt'O'd--
af IdFkegåt.:,bdigit og ie'lrigl af

e% hele matr.nr. 2t,

såleåes, SOJ:A ået ffeRlgftr ftf Bet åeldaratisRefl veåR~ftede kort
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på Il'rift-- ejend011l?nc;.,.

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræves ~ ingen erstatning. F~end8hen.å provstl-

uuval,.

!tor\~e:ru:p ' den'31.e. 1951b

.x C.Boserup, Tbpa f.hr1atens';Q. J01'&en Ani.lerseD..
Jens ·Ohr. Ha"1fUJn, Jens 0stergård. Marinus 0sterprd .,

,Johs. Poutrup.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19.517.
18.''UDl .7

Otto Klørboe. T. Raaaæsell O.londerf. soeneval" medl•••
Det tiluæJeø, at D<lJ."'f'ærenJe tredJl1npt11l'ud tln&lY8es øoa

serv1tutst1ftende på matr.nr. 2t J(ol''l-jerup b; og s0ll'1.
IIRKE~~Jr3~2qlh~,aeD3.okt.1952.

P.M.V.
R.P.

Aug. !ioeaen
fil.

Inufert 1 dagbogen for retskreje nr. 77, Skive købstaJ m.v.,
den 23.sep.ls5'.

Lyst ••• • •
Lorent zen.

Genpartens rlgt1gned ~ekræftes.
.'

t den 16.januar 1956•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyld •• af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

2c,5a ](obherup
by og soen Købers }

K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anme!de~en~ n~vn .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& 0l 20

af Kobberup by O I sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ko bberup 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 _ 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, gegræR~i~, w,gd

af kirl,e8ård~dj89t 98 jQ"rigt -afer den del af 58 0l 2c, der mod ød' b8p'IItIlSeS

af en linie ,ående mod syd fra det nordre skel af 5a 100 11 fra det
østli .... kir ~e,årdsdi. parallel med dette 0i mod syd a f en linie
100 11 fra det søndre dip parallel lied dette udgående fra det
vestlige skel af 2e til den rammer de. fornævnte linie i øst.-Si-
fremt det i fremtiden måtte enskes at ,pfere en villa til beboel-
== på den del af m.t?n? 2c. åer er beliggende vest tor sOlnevejen
Kobberup-Søby. er frednin~nævnet berettiget til at disp••sere frafredninisbestemmelserne.
Det fredede areal
så1888s, S9Bl 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 menighedsrådot for

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Kobberup SO,B.

ICobherup ,den 15.juli
Emil Knudsen•

195.t

Til vitterlighed:

c. Boserup
Elly KnudseJl.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil -
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18. juni 19~.

Otto nørboe. V. Rasaussen. E.lonJorf, sognevalgt medl .
InLlfert 1 dacbogen for retsla'eds nr. 77,Skive købstad v.,

den 23.sep •. 1953.

I,.

Lyst •••••
Lorentzen.

Genpartens rigtiihed bekræftes.
\,
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