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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.

2a Gullev l'~' og so~n
Købers }
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes 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.

DeklaratioD .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 2a

af Gulley , by 0i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Gull el' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråd'skreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikk~ må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der' nu 1oa.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, begrænses mod øst af
af kirkegårdsdiget og..iøv1igt af

det vestre skel af matr.nr. 2aæ. mod Ilord af
en lini., der følger ladens s;yc1li".;e mur Ci forlæn.;:.esmod _t' til
Røddelundvej en 0" mod vest 3f en linie 35 Øl fra det vestli se ki:rke-
iårus-liie pa!'8llel med dette gåen:lc mod syd til sognevejen til
sahl og mod nar d til den æBmrnerfor !.ængelsen af ue1'1 forannævnte
ltnie langs ladens sydmur

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. Gullev sOln.

Gul l 6'9' , den

J .Å.ård.

Til vitterlighed:

Sv.Nielsen, dommerfuldmægtig, Viborl
H.J. Thyge Hansen, lanu.inspektør, Vibori.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 12.sug.
XE:t!'lHansen
Gul",.~-

1

SY.Nielsen
fie fmd.

Inuført i d,a.bogel'1 for re tskr e.ll3 nr. 79, LysgåJ:d 3arnt en del a.f
ao.1bjerc herr~d, uen 22.sep. 195;.
Lyst •••••

SihurLi Møller.

Genpal'ten3 ri.s'tighed bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2aæ Gullev t.Y O b sop
Købers } b I
Kreditors opæ :

Akt: Skab nr.
(ud/yIMs af dommerlwntoretl

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

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

sogn.

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.

Deklaration.
Gullø v merli"he.lsTl-d

Undertegnede, fer er ejer af matr. nr. 241.

GullevGullev
fA;I'

erklærer herved, at ~ af hensyn til Gu 11 El" kirkes frie beliggenhed overfor
fredninisnævtet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaJJ. 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, eegrænses mod
af kirkegtlfBsdiget eg iønigt trf

af by sogn,

eT h~la m~tr.nr. 2aæ•
•1e1s Stampe ~urits La~sen Søren K~eluseft

l!."inar B. 3e!'ensen G-..;r"'''' Nis Ise. Marie p~ :e~sen

-ti<tiedes, SQI+l QQt fre~gur llf det deldafttti6nen vedhæftede ktniot.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt IReRigl;h~QsråEletfOf provstiudV81 (:et fOl'
For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning. L::a ;;ård-Houl 'bj er i herred a. v •

, den
13.juli 195JGullev

Til vitterlighed:

H. Nielsen Ole PeJeroen



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

,
t
{
.,......
\
l

Viborg, den l? .au:;_
Sy.lielse. IØrlR~n8an

fa.fad. Gul.v •

19~.

Injført 1 ia.boila for retsk~e13~r. 79. Lysgård s~mt en del
af Hovlbj8Z1 herred. den 29.sep.ls53.
J,yet. • _ _ •

SiiUrd t'!øller.

GfJllparteos rigt,l&hed \·'skræftes.

tre&dn.gm"'~~! for 't1~r~
l\. 't;, r:.',;. ;,::~..~.,.
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AKt: ~KaD nr.
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Culle V 6uJ----- ,

fu//ev sogn
Hou/bjer9 herred
Vibor9 amt-
4: /rooo
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