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112 Vindeby Kirke
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F. P. U. j. nr.: 15- 10- 19 7 7

\
5,0 '90

1:4000
20,0m

Kommune: Ravnsborg 379
Ejerlav Vindeby
Sogn Vindeby

Dek1d',Kendelse Tir;&fyst
Matr. nr. ato to
2 e, 55 og
64 a 15/08-1951 18/10-1952
27 a 15/08-1951 18/10-1952
1 a, 1 s,
gade 21/08-1951 2/11-1953
15 f 15/08-1951- 18/10-1952

?

Reg. nr.: 379 -.11
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5tempel- os geb~i ~ h.t.

4-465

REG. NR. -l()~t# ~-&
lov 140/1931 § 33·t,ATU ....r"r~.I •• I(-:(".· ,- :"r- ....AJuDel aerr . i'I" l ./ I • I , J,. ., ••

fOR MARiBO ANil ~J..),C ....~R~D.:;Fredningstilbud2 BOY.1953.
V1Ddebl bI 06 SOØl

Undertegnede IDeniGhed01'åd for Vinde'b1 1Il »mate.bedetø v••
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

af V1D4eb, by OS sogn,
at lade nedennævnte areal at' ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. un4er torbehold af
k11'kemini.e'teriets lIodken4else.

Ar'eiilet 'DesKn ves s'll'le,!eS:

Arealet er beliggende vest tor 'Yincleb7 Jdrk.pDl.
FreclninGØD omfatter en 15 meter 'bred bZ8llllle af arealet langs kirkl
gddens vestl18e skel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes meq højtvoks,ende trarer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o.' lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Y1 ifit'orbeholder _dog ret til at beD.Ttte arealet Ye4 enn1i1lel D7 beb1OO81se
o.l. etter enbedets 03 kimene b,øhov. el lJmse analet eje. af _bede'

. og best)Tee at men1ah8d erA4et.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Vi mer indt'orstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på rmi5eBHlatr. nr.

1 a af V1ndebY by OS sogn,
dog uden UlIgift t'orJtU med oprykkende prioriTet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold iii forestående er t'redningsnævnet for Maribo amt,

provsten t'or herred og menighedsråd.Børn
Vindebl ' den 21 / S 19 51.

xe~.u~ o. An4reaøØll
Altr. Jørsensen

Povl A.Basmusse'l B•••H.r1kscJ.HlDl'1ks.

Idet t'redningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående t'redningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOI11 servitut på matr. nr. 1a
af VindebJ" by V1D4ebl. sogn,

af hartkorn: 4 tdr. O skp. ,fdk. O atb., ~i'i!E:ii:rhliidfftt
xmaiiurxø xflk"'ftfmiDtt

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, at' hvilket en genpart bedes henlagt på akten .

Fredningsnævnet for Maribo al11t, den 18. sept_beZ' 195'
" ,

JI'UUD
Urkem1D1s1er1fts 2. kontor

10. OK!. 1952. at!603
L-F.st1tteøVZ16bed f
J.Br. 64/3 1952.

','
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Uet til tædee. at Dæ1"VlBl"encletrecln1DgøUlbuc1 "1D6l~8e8 8G11 : I
.el'Y11iu"st1f"EIDdepå matr.nr. l a. V1n4eb7b7 06 •• toS .u.t tølgøD4~

(.
forbehold. . i

sA1&IDBeaclai.D1atmUonen henhørel" under 4& k11itel1B& 1tID41She4er. ,,~
)'

gel" kirkeministeriet 40g u~se" lUU"V8!tZ'eDde4eklamUoo ~relse lied t
heDø,vn Ul even•• l opf'ørelse af b.v:lJl1nger 111 areale't. tor el Y14. d14

skal t~•• klrkel1øe :tomA1. a
I

lirkem1n1st~et. 4en 21. november 1952.

P.II. v.
B.:8.K1%'kem1D1s"erle""

-000-- II. G. Petlere.
Ekspe •

ID4tøn 1 dagbog. tor retskrede nr. ,1.lakakov kø1>-atadm.v.

den 2•• OV. 195'.

Bl. 1 a Akt.Skab l ar. 175

lort 1 akt .XX l '56

Johs. Jeaa
Geb7r 2 kr.
• ""okroner. Rnsb:'e4s Dr. 'l

Uakskov kebeå4 .... '. ;
(
l
I
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140/1931 § 3'. REG. NR . .2.o~1 ,iJ
Anmelder.

18 OK~ ~952. 4021
'IATllnr"'I-'~"".I,.,r:;'1 ,r.,,]rTI'J t. ... l I.~, ., .. 'v, L ~

tOR MAl\iB~ AI...i·ii~Ai:..;.:,~:..~~i:.DJ.Fredningstilbud

Undertegnede' Gårdejor ~,1Dar Rasmussen, V1ndebl.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 c. !)5 og 64 a

af Vi.lldoby by OG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Aroalet er belim;onde nord og øst for V1ndoby k1l"læ€/lrd.
lJ'rodninSC1'l omfuttor on b~ på 6 weto1.- mod nord 06 15 moter mod
øst, reanct fro kirlæd1rdens okel.

Fredningen h~J81f.1'JP~di~Iang:
Arealerne må ikke~Wgges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

XJ~*H:le1toJåI:lt:mtg=lIiag :;=ak~x
Det indenfor nævnte bræmmestående hønsehus må, nAr det nedbrydes,
ikke pAIl7 opføres indenfor bl"æmJOOn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2 e, 64 a 06 55 af Vindoby by V1ndeby sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og Vindeby menighedsråd.Ucrre

Vindoby , den 15/8 1951.

fil vi tter1il;hed : Ejnar Ro. omUSOCl'l.

C.P. Asger. Povl Raomuasen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud;

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 e. 55 oa 64 a
af V'indcby by V1ndeb., sogn,

af hartkorn: 8 tdr. ~ skp. 8 fdk. ~i alb,. hvilket matr. nr.:1tXlBD:htaE
&UUrtua:~ i forJ~ O ti Ili: udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

:

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. ol~tober 1952.

Bruun.



;nd:ført 1 dagbogen tor retokreds nr. 3l.Nakskov købotad m.v.
den 18. OK'l 1952.

~st.æ1nGbOG~Ed. D~. 2 e hl~l~kabE nr. 2;1.
(kort i al,t J 3~G)

Gebyr 2 kr.
= to kroner.

Johc. JcneCln. / .
lto1;aJtJ!Ods...w:. 31
lla.ltskov kobotad
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stempel- og aebyrfr1 1 h.t. lov 140/19'7 § "~e REG. NR . .2.(J}~1 A'
Anmelder.

18 OKf 1952. Fredningstilbud NATLlr,rr-r~rl~t,"'~': " .':I~::'"
FOR MÅ~dBOAf"I·~.\I·"'~-,..;;•.I'>~

Undertegnede sognefoged carl Otto JokumDøn. Vtndebl.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 27 ~

af V1ndab~ by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beliggende ~d for V1ndeb, ldrkeølrd.
Fredninaen omfatter den del a:f matr.nr. 21 a eom er beliooende
s1d for k1rk~rden. i øst beurænaet af en linie 1m ldrkeBårdens
sydøstliGe hjørne du-ekte mod o;yd.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bortSDlge eD b~grund af arealet mod re
til anbri.nCel.os af bebYl3selsEIl i det no1'\Svestl1ge hjøme af 27 a.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2,'( a af Vindoby by Vindeby sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Uør1.'"e herred og V1ndeb~ menighedsråd.

Vindeby , den 15/ 8 19 51.

Til v1tterl1{j1ecla la C. Jokumsen.
C.P. Asger. Povl RaamuslJen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilboo,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 21 a
af lTindeby by Vindeb, sogn,

af hartkorn: 1 tdr. 4 skp. 2 fdk. Oi alb,. hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr, 20 q. æ a. 29 e OB 56 e ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

:

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.

:Bruun.



Gebyr 2 kr.
= to kronsl'..

Indført 1 da6bogen for retskre4u nr. 3l.Nakskov køba1ad m.v.
den lB OK~1972.

LyGt.T1nsbog~d. Dl. 20 q Akt:Slsab E nr. 658.
Kort 1 akt J '56.

John. Jcnocn. I .

Ual:sl:ov 1:øb3ta.~
. ru.v.



Fredningsnævnet for Maribo amt, den lG. ok1iober 1952.

a B~.
~

stempcl- os aebnfr1 1 h.t. lov 140/1931 I ".REG. NR. -to~t!/7
OK~ 1952. 4020. AIUI1e14erl18.

. Fredningstilbud

Undertegnede kø1>Jnaøl !&nS Albert· JenGen' YindebV •.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 15 f '

af Vindeby by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:
,

Areale1i er beliggende vest Ol; nor4 for Vindeby kirke og kirkegård,
Fredningen omfattar en bnllllile' på 6 mener mod nord og 15 moter mod
vest, re01et fra k11.·k~rdeno skel.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

15 ;f af ViDdoby by V1ndeby sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og V1ndeby menighedsråd.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 15 f
af V1ndeby by ViD4eby sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. 2 fdk. 2 alb,. hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

,den 15/aV1ndebl

Til vi tterl16hed I

C.P.Asger. Povl Raamus~en.
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InMørt 1 c1asboaell ;tor retskreds DO. 31. Nakskc:w købstad m.v.
den 18. OK~ 1952.

Lyst.1~gboaIBd. El. 15 f AktaSkab J nr. 356.. .

Jobs. Jcnoen. I .
Gobyr 2 ltr.
:a to kroner.

iLetokreda nr. 31
Uakokov købotA4

-------_ .....
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I Terræru af
Vindøby By oq $og/U,

Lol.Laru:Lo ..210rre .J1err~
Nariho ../:lrrd;" '
q~r eTl../ Ko'p& 0/Hcdrikdkorte6.
De 1 h.t. tilbud af 15/8-1951 af matr. nr. 21.64.55, 1St
og 27~ af Vindeby By og af 21/8 - 8.~.af matr. nr. l! 1bd.
med tredningsaerVitut sikrede arealer er på dette kort vist
med skrå skravering.
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Maribo 1 juli 1952.
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