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Reshlllags-
formular

D

Afskrift.

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

J!'redningsnævn8t for Handers amt. F.S.12/l94·8-19.

4g .l!'ug1s1ev by Akt: Skab B nr. G32 •
(udfyldes 0./ dommerbntoret)

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

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

sogn.

og sogn ..
"Købers }O _ ..

Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

J!redningsnævnet for Randers amt
ved dommer J!log, Mariager.

Stempel: __ kr. -- øre.

Gade og hus nr.:
(hvor ddant findes)

Stempelfri.
895 - 26/6 19530

Fredningslilbud

Undertegnede gartner Børge Wanned Hansen, :FUglslev,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4g af .PuglsI ev by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Det ~rea1, der ligge~ inden for en afstand af 40 ro fra sØndre
kirkegårdsdige.

. \,

, .
Fredningen har følgende omfang: ..L _

, ' • u

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt.:eller v.edvarendå,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstede~, isboder, vogne til' beboelse eller opbevaring af red-
,;" ;.,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

;'\:" f "
11. l '.;:..

. \ .~
:"l "'l '. I'·

Jer.sen & Kleld~kov, A!Sl Købcnhlvll..
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud' tinglyses på min ejendom matr.

nr. 4g af lt'uglslevby, sogn, Bog tiden udgift for mig.og
I

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers /;lmt, ~ prov-
stiudvalcet og menighedsrådet

hver for sig.

J!'uglslev,den 18/6 1953

B. W.Han ..sen.
, ., • _. • J

.. ....~ •• 1

.... 1

,f'} '"

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4g af ltuglslev c by,

og sogn, :aKJIloo-1k;QJ(JKXxx xx ~d1xxxx X xlitN,x X X x.x:»dko;x.xxxx)lJ.Jbx hvilket matT. nr. evt.
forbindelse med Ji>'ilmCXMX

påx.mdIøp-ÆQxtukJIviUlJrtxOOK KiWf,lal't. JbKooX ~oo~måxaktoox

Fredningsnævnet for Randers amt, d"n 2 3 /6 19 53•.
Jt'og.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57 ~belcolt købstau
den 26'juni 1953.
Lyst. Tingbog 10 blad 138. Akt,skab B nr.632.
Til præjudic~ hæ~~er pant~gæld og servitutter.,

Vest~rgaardo
, .

m.v.,

11

-:- -:- -:-
, I ,Afskriftens rigtighed bekræftes.

, I li, , .

'I. ;:

FredningSlævnet fOr'

IlaBd." Amt. "KfEJ

(,!

~~"'!. ,: ~ '. . ,_

~.
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Bestllllngs-
rormular

D

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

.Fredningsnævnet for Hander's amt. l!'oSo12/l948-lSJ.

Akt: Skab B nr. 6980
(udfyldes 4/ dommerkontoret)

l3k l!uglslev by
og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
- "bogen, art.- n~., ejerlav,

sogn.

KøberS} .
K d·t bopæl:re I or, '

Gade og hus nr.:
lhvor sidanl findes)

Anmelderens navn! og bopæl (kontor):
l!'redninr.;snævnet for Handers amt
ved dommer Pog, Mariagero

Stempelfrio

89c - 26/6 1953.
Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede husmand Frederik Sivert Nielsen, .Fuglslev,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. af l!'uglslev by, og sogn, at13k
lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

• v

..
Fredningen har f~lgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges 'eller bepJantes med høj~ træer, midleftidigt -eller.-ved~acrende,

ligesom der heller ikke på arealerne må an!>ringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne.tiI beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.·

, I
.... ,' \.

Jensen & KlclJskovl A/S, Købenbavn.

Ilill



'. ' f', •
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på· min ejendom matr.

nr. 13k af ]'uglslev by, og sogn, åog uden u~gift for mig. ,,,
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,~ provsti-

udvalget og menighedsrådet .
hver for sig.

lfuglslev ,den 18/6 1953 .
Frederik Nielsen.

'Cl t' •
• l. j

u

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13k • af ]'uglslev by,

og sogn, .lIOc»~.m:;xxxxx:XQrx.xxxxx!lhxxxx:xJltlfG;xxxxx:J!!JPx hvilket matr. nr. evt.
forbindelse med lliau\:mf. andre

pAx'Xli.1MgtllJ400Jl:Q[ 1l1k kwlk litxonxgeoJlatt Jblfdcl( )/mD'] ~.:xpåxadctoolc

Fredningsnævnet for Randers amt, d.m 23 /6 1953

Fn/J' •
U'

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, ~beltoft købstad
den 26'juni 1953.
1ysto Tingbog 10 blad 4, akt:Skab B lIT.698.
Til præjudice hæfter pantegæld og servitut.

Vestergaard~

m.v.,
I

• I

I'

,-:- . '-:- -:- 1, I

Afskri ft ens rigtighed bekrdJft!3s. , " I I

ll'edni ug.'iII IC \ ileL for .. 'SEP 1955
.&olm ot. 7··

~

~j



Bec;tlIllngs·
rormular

D

REG. NR • .,2(J YI.7~ % -~~0
A f s k r i f t.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

F.S.12/l948-l9.

Mtr. lir., ejerlav, sogn: l4a, 28
(I København kvarter)

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

sogn,

Fuglslev by og sogn. Akt: Skab 111'.
(udfyld" 4/ domlfl"kontortl)

Købera }. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(bvor ddant finde.)

AnmeldereRIsnavn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amt,

Stempelfri. ved dommer Fog, Mariager.
~~F====~~==~

Fredningstilbud

d
Undertegnede Gårdejer Christian Nielsen, Birkely,Fuglslev,Hylleste

tilbyder herved ;om ejer af matr. nr. l4a,28 af Fuglslev by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af ovennævnte matr. nr.e,der ligger inden for en afstand
af 40 m fra kirkegaardsdigerne.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke behygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
. .

o. lign., derpå ej ops.ettes skure, udsalgssteder, bboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaher el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jensen & Kletd9kov, AIS, København.
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For fredninge~ kræver jeg ingen' erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingly,ses på min ejendom matr.

nr. l4a, 28 af Fuglslev by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt ~ menighedsrådet

og provstiudvalget hver for sig.

Fugls lev ,den 6/6 19 55 .

Chr. N.Nielsen,

Fuglslev

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godk<mder foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l4a,.28af Fuglslev by,

o g sogn, lXf:xbolllXOOXX
hvilke matr. nr.

forbindelse med M§d:R;XW. andre

XJ!opX

ibd. udgør ct landbTllg. IOllllCfilodlIåmuCJlDa(moon:imjq1mll.

Fredningsnævnet for Randers amt, d~n 9/6 19 55 .

.h' O g •

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57,Ebeltoft købstad m.v.,den

lo.juni 1955.

Lys~. Tingbog Fuglslev blad l2d. Akt. Skab A nr. 306.
Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter.

Afvist f.s.v. ang. matr. nr. 28, hvortil ~hr. Nielsen ikke

har tinglyst adkomst.

Vestergaard.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

~.
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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Bestllllng8~
ronnalar

D

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

l!'redningsnævnet for Handers amt. l!'.S.12/1948-19.

Akt: Skab C nr. 250.
(u4fyldes GI tIommerlwntoret)

15d Fuglslev by

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

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

sogn.

) Købers } - -
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

1- Anmelderens naVn og bopæl (kontor):
Pl'edningsnævnet fol' Banders Slut
ved rlomm8rFog, Mariager.

Stempelfri.

893 - 26/6 1953. Stempel; --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Emil Hobel't Andreasen, l!\1g1slev

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 15d af l!'uglslev by, sogn, atog

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

En fil'kant, mod nol'd begrænset af vejen fra I"'uglslev til
Hyllested, mod vest af skellet til matl'. nr. l3k }uglslev og
mod s,yd ar kirlcegårcrsdiget og sl{cllet mod 16e, mod øst af et:1
linje parallelt med østre kirkegårdsdige ~ 40 m afstand fra detle.

(' .
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke b~b'ygge~ ~ller ?eplantes ~~d høje træer, mtdlertldigt, el~er vedva~~nd~

ligesom der heller ikke på arealerIle må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne tH--beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~\;l i·,J. I ~:.r ,,'H:'

~:! i !!. :, ~:

LI
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på. min \ ejendom ..matr •

nr. l5d af .buglslev by, • og
. ,

sogn, do'g uden udgift for mig.

"- Påtaleberettiget i henhold I til foranstående er fredningsnævnet for Rarid~rs 'amt~oglC Pfov-
stiudvalget og menighedsrådet

hver for sig.

.b"'uglslev , den 18 (6 19 53 .
Robert Andreasen.

.
i l

u 'i .L

Idet fredningsnævnet for Randers am~ modtager ,og godkender fpranstående fredningstilbud,
_J I • 1../ ' ~ lJ I

bestemml'l§ det, at tilbudet skal lyses so.m ,servitut på matr. nr. l:>d af .Fu9l ~lev by,

og sogn, .J:Kh~xxxxx.x:drxXXx.xXsQlX XX x Axfltllexx xxx.lllibx hvilket matr. nr. evt.

o i forbindelse mod mm.xnrx ancfre

23; 6
.:b'og.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57 l!;beltoft købstad m.v.,
d en 2 6 • juni l Si 53ø I I , l
Lyst. Tingbog 10 blad 10. ~t:Skab C nr.25 00
Til præju\'lice hæfter 'pantegæld og servitutter.' 1",

'" l, Vestergaar d. l" .1, i :,.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 19 53.

- ;,-
l '

-:-

Afskriftens rigtighed bekræfte~~,

Frednillg~læl'"net tor -7 :SEP 1955
R.. d", Amt. ~

", l, '.." l I II

~.
, . II;" ... '"
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REG. NR. J(JY~ .7,7

Bestilllng8-
formular

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

Fredningsnævnet for Randers mnt. F.S.12/1948-19.

Akt: Skab D nr. 204.
'(,adJyldu GJ dommelkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 16e Fuglslev
(I KøbeRhavn kvarter)

eller(idesønderjydskelands- by og sogn.
dele) bd. og bl. i ting-
bogeR, art .. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor s!dl1nt flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

.l!'redningsnævnet for Randers amt
ved donuner :B'og, Mariager.

Stempelfri.

894 - 26/6 1953. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede cement stø bel' J ens Pet f'lr Nielsen, li'uglslev

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 16e af l!'uglslev by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Bn brærruæ, 40 In dyb, langs sydlige kirkegårdsdige , og en
bræmme, 5 in dyb, larigs' østlige kirkegårdsdige •

l' \

Fredningen har følgende omfang: _ J

ligesom

) ,
Arealerne må ikke Pl?bygges c eiler beplantes rh~d høje 'træer,-'midlertidigt eller -vedva"rende,

... • ...... ~ I _

der heller ikke på arealerne må 'an6ringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster. . .. '-
' ..-

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder; vogne' til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jensen & Kjeldd:ov, MS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min' ejendom matr.

nr. l6e af l!'uglslevby, . og sogn, dog uden udgift for mig.
"

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Rand~rs amt ,~x proy-
stiudvalget og menighedsrådet

hver for sig.

.B'uglslev , den 18 / 6 19 53 .
J ens Ni eIsen.

, ,

_ , i
,

, • r

, l ~J \J .' '0

,,'
Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranståe~de, f~ednin~stilbud,

~ \. '1...' • '-! I • I;' , '

bestemmes det, at tilbudet sk~1 lyse~ ~om servitut på matr. nr. l6e af :FUglslev by,
l -

oB sogn, .Jaf Jbxlitlmnx::xxXX x.åmxx x xnkpxxxx x .xf(\xxxx xx~ hvilket matr. nr. evt •
forbindelse med mxteXro:lC andre

23/6 1953Fredningsnævnet for Randers amt, den

Pog n

IndfØrt i dagbogen for retskreds ræ.57 Ebeltoft kØbstad m.vo,

den 26' juni 19530 I

Lyst. Tingbog 10 blad 90 Aktiskab D nr.204o

Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter.
Vestergaard.

_:_ l • _:_. ..::_

Afskrif~ens, rigtigh~d, bekræfte~. ,J ,J , l
, ,

l l .Ill j I l ... II "

Fl'ednillg,~n:tl\'Jlet fol'
Randel'!! Amt.

~.

- 7 :SEP. 1955,;
I,
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