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FREDNINGSNÆVNET>



af fester Først1nl by Vrove sogn,
_ erklærer herved, at jeg af hensyn til J 1 .. . kirkes frie beliggenhed overfor
• fredningsnævnet for Viborg amtsrådskredi : mdgået 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, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af est Oa syd

en linie. <lex ud.g~ moJ nøre. fra veje.
Eje lu bj eri-Stoholm 50 m fra ,jet ey.lva.o:stre bjlJrne af 11J.aat ••
linie der ul.lgår frlil det vestre skel at 24 I gIse 50 mha det
norC:re skel af l.!, Vester ""ør3tlng. rarullel mel.!(i.ett€' til den
S.ammer dan fornævnte mo\l nord gåend.e linie

•

'I

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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav'-

sogn.

Akt: Skab nr.
(JUJfylihs af dommerkontoret)

la mfl. V~uter ~Tatinc.
- Købers } b I

V oue K· opæ:r sogn. redltors

Gade og hus nr.:
(hvor ""dant 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.

l.!,

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. I ~lsø Idsahd1strikt.

195L

A.X. F.re~erikoea.

Til vitterlighed:

Otto Xiørboe. O. Poserup •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18. ~U111 ' 19'

Otto ICierboe. Y. RllisllUSeen. D'om1ng Jensen.

In,lført 1 ",,86bog!Jl for retsk:r:edS nr. '78, "11:>or~ ke'bstad a.'1••
den 1~.sep.l~53.

J.yst. • • • •

Gi:npurte :1J; rigt1)1hed 'bekræftes.

•den 16. janua r 1956.
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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 dommerIronioret)

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

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bI. i ting~
bøgen, art. nr., ejerlav,

sGgn.

2d, 'l lila8,-Ply SCiJ.Ø.
Købers } b Io æ'Kreditors p.

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

I

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

Stempel: kr. øre.

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

24

af 1"1ro ø by,?]. sogn,
erklær~n1rved, at jeg af hensyn til T' ..qø ., y kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskredSit mdgået 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 k,a.ø. 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, begrænses mod
af mrkegårdsdigel tyg iøYfig~ Bord

en linie, iler u",går fra det vestre skel uf 2d
hierne ~f lø r~'ral:el med de"t I'H)rdt'e skel af- -af 2d.~o~vest. øst og syd ~e~nse$ arealet

50m fr~ det nory0stre
20 til det østre skel-
Mt llliitrik.elek.;llet 0li: so~e\Tejen 1 sj1d.

D~t ~em~rkeau~trykke11i.at frednin~e. ikke skal V~. til
hinder tor anlæg tif en fru~tpl~n~a d,~ eller for byp1nc af dr11'huoe•.

De~ tr~dede areal
således, som d~ fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. !glsø ki'l'keJ.istr1kt.

, den
Igls. 1.J li

. X:r. Lan ,:cskov Pe..hu:sell.

19~

Til vitterlighed:

Ottu nørl::oe.. J.Tlose:rup.



FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

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

Viborg, den 18.juni 195Jo
Otto Kiørwe. V. 1}i.;lSIDUSG~n. S. !h-:lsJI1uf3sen.

Inu.fert i da~togen fo:t !'e:tat:re ~s n!'. 77. :,H::1vekø!~stad. m.v. t

den 23/9 195.,.
L~{s"t. • • • •

L!J1"ent fiSen"

Qenp~rtens rigtighed bekraftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e
•
tt
e

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

SGgn.

:'?o IglEl.t nj' s0ift-.
Købers } b I

d.t opæ:Kre lors

Akt: Skab nr.
(.<ijyldes af dommerkontoret)

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.
ene1'11ghe Q syld

Undertegnedei der er ejer af matr. nr. 20-
lila. b Fly

af lL.i y sogn,
erklærer herved, at.jeg af hensyn til lila. kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af -mHl 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,. ~egræø3e3 mod-
af kirkegårdsdiget og iøvfigt~f

al' hele m.nr. 20.-

s~ fremgår af det deklltratioøeø vedhæfteåe KOr,t.-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt weulghedsr~fe.I:-
For fredningen krævw -jeg ingen erstatning. .~. . prov~t1ujva 1get tor

r ;!sn..s herrea.

195J1.,y l ' den•• Sø l.su~.
N.l.Nielsen, Alfred Nielsen, Biels ~k. Xarius S~girdf

Anna Thomsen. Gertru4 31JlJ..td. rtich.1;'t)neel •
•ed 1~mærkn1nit at fredningen 1n~8krænkea til at ~

. . . fatte dean d.el af ~atl'.n:r.20 tglse, :Fl~' 80Nft• der er ad-
Ttl vltterltghed: ---

lap gOm pal'kerini:;:J3p1Gc~a,0~ hvis ::elig-';6Dhed fresPr a~
de'" .af landinspektør Th;1eHanS\.;.r~tVi.hor~. under '.ju1 d.'. ud-
fæl'",1sede rids .. der vedhæftes næryætetule deklal'at10ll aodta .. r



Fredningsnævnet ~gr ViboJ:8 8R1twh1slGcds "uøill~llr foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~

Detx t11tri.edes .. at tlen udenfor Iglse kir:<'ftgArd \':e-
l1a;gtnde del af IIEltr.11r. ?,2, Tglaø t3'. ?l:Y aognt ,..\!:r er udlagt 80m
,al'ker1n~;;pladat !'reG.es i henhc1.. til for sustående deklaration.

'iT'T ,t.~'.'t~'rP"·~~:n '-~"''':'III den t"t. j 11 l"r.;'ll
Q,. l:~Ju, •• .1'_' "1 • .1.-. G". U ::::>J.

P.~f.V.
l':'.'PJ-

Au .;. Roe seD
fil.

Indfliirt i ,~~.t;o~n for retakrew\s ur. 77,Sklve Jce't'stad m.v • .,
den ~3.sep.1953.

tY;Jt •• • •
Lorent sen.

Genparteas ri gtighed i:'~kræftes•

..... fngsnæv.net for 'V~~''ilrE
AmtJr.udsbt.u .lI
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