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REG. NR. -<. o~I Gi..
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsele og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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e
e

Akt: Skab nr.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i københavn kvarter)

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

sogn.

Ile
Købers } b I. o æ'
Kreditors p.

Anmelderen's n'avn"og bOpæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant Bndesl

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

Stempel: kr. øre.

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

af Roum by Roum sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Roum. 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 Jæ.A 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, -begflenses.-.m.wL

aJ.....kiFkegårdsdiget •.og...iav.cigt..af- begrænses mod øst og nord aæ matrikkelskellet,
mod vest af skellet mod lln og en linie i forlængelse af dette mod
syd, og mod syd af en linie i forlængelse mod vest af kirkegårdens
søndre skel til den træffer den fornævnte linie i vest

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 Roum SOgn
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. •

Roum ,den 17. juli 1952
Christian Christens en.

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe.
A. Kristiansen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20. juni 195!5,'

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. And.A.Skamris.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 63 Hobro købstad m.v.

den 22.sep. 1953.
Lyst ••• • • •

Anton Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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REG. NR. .tfJS!I Gt. ..?Jj
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udsle else

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

Akt: Skab nr.
(atifyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor slldant findes) Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. '5&

af Ro=. by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til !~Cum. 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 -ltttft-eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som døn fornævnte bestemmelse angår, ,-b~~Ases Dtee

.af-kirkegårdsdi~·-eg--iø'VTigt--M '. er hele Jl.n:r. 35a

såle.des,.-.s.om.ået...fte~-af,~ eeldarfttionen vedhæftede""kM~
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. nOum. aOla.

,den 17.,v11
BorEt R.gb.

1952

Til vitterlighed:

Otto Kiel''tcG.
A..~1at1anøen.

" ,



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
liiJ6:)

Viborg, den 20.~un1 ~.
Ott(J itiø:t''t·ge. V.. ~i.-:'Qri'J;;1:,.,;n. And. A.SJnun:rla.

Irt,-t.ør1.; 1 .J agboeoJ!;:. Ii rOI l'~t...1k1"E~18 ~ t'. C) :;:~·'·.rtl ~:z~st,,,~ ; t!i.V« •

~e~'~2(:.s~p. 1'j5'.
1(,:ut .....

- ') [J' '() -'t'v ;- I }.~ ;-
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REG. NR. -2o~t! ~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse1_ og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

•I
~

f
t

Akt: Skab nr.
(Ildfylde, a! dommerkoIltoret)

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

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

sogn.

Købers } b Io æ:
Kreditors . p

Anmelderens navn og bopæl. (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr. :
(hvor sådant Rndes)

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov l40{37.

Stempel: kr. øre.

DeklaralioD .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 350

af llOUt1l by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 3;Otltll 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 eHer andet, der nu :kau. eller senere kan virke skæmmende eHer hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod vest
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

en linie ove%'35e 20 m tra diget p~lr&llel
me~ dette

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 (lOUDl sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 17.,n11
:a~aml3S C'.ariJ!rtea::h;U ..

Til vitterlighed:

Otto J{.iørboe.
A.Kristiansen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
~.jun1

Otto K1ørboe. V. ~~~mUUa~n6 ~n~. A. S~amrl~.
InJ.f"xt i dtJ3l:0t3eI3 for !'1::"t3~re~s nt .. 0> IIQ:"':rcJkø'hsti:ld tt!.. '1.

je~ 2~.a~p*19S}.
l.~:at."...lf""

Anton :Nl.::1a-eL1.
Genpartene z1gtigbed bekræftes.
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REG. NR. ~()~4 ~

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

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

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

sogn.

27 RlJUII:. by og SOS!l
Købers }, bo æl:
Kreditors p

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant Rndes)

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

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

Stempel: kr. øre.
Deklaration.

sOFeråd
Undertegnede,fler er ejer af matr. nr. 27 (Skolelodden)

Roum og
af CV1 by sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til R oum kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af .i.iejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu -1tMI. "'tIller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, '6egnenses Ii~

·al~kiFkegårdsdiget -Og.-iøvrigt- -af. er hel e m.nr. 27•

således, som- det~fremg-dr af- tlet -tiek-lafatioooa vedhæfiede .kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Roum sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 2.3.
P.S.v.

Tostrup-ROum sognerAd pr.
Mø l drup

195'.

L.- taus tsen.
E3ner Kristensen. Kristen J .Nielsen. Age Sigård,
Niels ~an11d. M:art1nu... Laustsen. Key Chriatense'i.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAoSKREDS.

Viborg, den 4.august 195.'.

Otto Kiøl'boe. V. R<..isl1lussen. And.A.Skamris.
Irh.,før t 1 J.l.igto~en for :retokr~da nr. 63 Ho' ro købstau m.v ••

den 22.sep. 1953.
Lyst •••••

Anton Nie Isen.
GenpCirtens rig'tig' e d ~nekI'æftes.
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