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REG. NR. ,/0)/ rJc,
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

•_l
\:.\)

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerIronioret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) lb 70 t1ndum 1,.",

eller (i de sønderjydske lands- _, tJ

dele) bd. og bI. i ting- Og 30 gn.
bogen, art, nr., ejerlav,

sGgn..

Købers }
K d't bopæl:re 10rs

Gade og hus nr.:
(hvor sådant find",,)

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. lb, 70-

af L1nd'UUl by L1.nl,oUll sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn, til t1ndum kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrå4sk~~.e~dgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke inå ske no~ny6iyggelse, 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 kir)Eegtl:rdsdiget og i0'1rigt aL

er forannævnte matr.nr.1c,lb-

• således, 8911'1 det fremgår af det deklaratioP'ilA '.edhæftede )E9tL

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. Lindum sogn.

, den 27 .aug.

Til vitterlighed:

E. Welgård fTørUenoen
1



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2.okt. 195J

, ·11

InJ..fert 1 dagbogen +"01' retakrejs nr. 78 VilJor:: kø' ettu !'.I.v.
den 15.0kt.195'.

lf.?s't. • • • • •
Ho'L:n.

Genpbl'tGns r~[~t.ighed 1"';ekræftes.
"\'("~. .' .: .. ':.;' ,ti.en 11.dee.ls55.
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REG. NR . ..2c// d~ ~(J -:>"J
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelseel og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

••

'..

l,

2a Lindum
Akt: Skab nr.

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

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

sogn .

Købers }
K dOt bopæl:, re I ors

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

(hvor sådant flnd ... )

.. ..
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Bør ge ,rohansen

UndertegnedE/ åer er ejer af matr. nr. 2a

af Lind um by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lindum 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 kaft. 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 nord
af kirkegårdsdiget og iwtrigt af udgør iøvrigt den del af haven, der ligger
ved stuehusets vestre ende. og mellem stuehuset og kirkediget samt
mellem landevejen og en linie, der gfu fra et punkt på vejen 60 m
fra det sydøstre hjørne af diget til stuehusets sydøstre hjørne

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 Lindum sogn,hver for sig.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Hvis gfuden brænder helt eller del-

viSJ, eller stuehuset eller andre af går dens bygninger af anden grund
skal flyttea,er ejeren pligtig inden byggeriet påbegyndes at for-
handle med fredningsnævnet om,~ ~
SagenJ, men det bestemmes udtrykkelig, at e jeren efter en sådan for-
handling er frit stillet m.h.t. hvor han vil anbringe bygningerne.

Lindum, den 23.okt.195l.
Børge Johansen.

Til vitterlighed:

C.Brinkjær
SO gnepræat

vammen,Lindum

A.Kristia nsen
provst

Låstrupm pr. Skals.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

Viborg, den 2. Okt .' 19s.J
Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Rasmus Bach,Lindum.

Indført i dagbogen for retskreds nr.78, Viborg købstad m.v.,
den 15.okt.1953.

Lyst ••• . . .
Holm.

Genpartens ri gti ghed bekræftes.

'. ' .... \.

',den 17.dec.l955.
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