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REG. NR. ~eJl' ~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: la Ulbj"rg by oG 60gn og
(IKøbenhavn kvarter) . t la Tul..>trup

eller (i de sønderjydske lands. m.l r. nr. - Køber8 }
dele) bd. og bI. I ting- UlbJ' er'l so.ru. K d.t bopæl:. l <;.. u re I orsbogen, art. nr., ejer av,

sogn.

Akt: Skall nr.
(lU(fyldes af dommerkontoret)

Restllllngs·
rormular

Gade og hus nr.:
(hvor si dun t findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
ol'æ..,tell:årdsudv"lg

Unde'ttegneoe, lier er ejer af matr. nr. lJ!

Ulb' ogaf J eri.o . by sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Ul b ,JO rg kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet 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 ltMt eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom,
.&f-kiclcegårdsdjget og i~..ri8t ft~

som den fornævnte bestemmelse angår, bearæøsils rnQlL

er den del af m.nr. la, der ligGer ved

~mt vejen sydfor kiLken

således, som det fremgår af dut deklarationen vedhæftede kort.
PålaldJt:lt:lligt:i med hensyn tii den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighed~rådet fot pro\l:..tiudv<..l.lGet fur
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Rillds herred.

I.Sv<.1rl'er
kil'kev:.: rge

UlbJel'g , den 18.m.;.1.rt.., 195J

lI1'.I.rinul3Skovbøll. Auders Hårbo.
OiJv<.J.ldJl:_I1 .• en. Aj.å.er.., Chr. ~tiGuen.

T. Buk-Peder-o l.ll.

Til vitterlighed: Det tilLr(l~deut u.t nærv, rende
tinglyses 80,JJ servitut..>tifteude på
by oG ,.:>ogn.

fredningsdeklar<..l.tion
matr.nr. la Ulbj01'g

Kirkemini~teriett den
P.M.V.

E.B.
A.Detle L.en.

20. juli 1953.

Jell<len & Kleldskov, A/S, København.



: . {

·e
Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAoSKREDS.

Viborg, den 8.10. 195~

Otto Ki)rbo. V. R...um.usi.Jen. P .Kleldgård.' I

I!ldført 1 dagbogen fo ret..;kreds nr. 63 Hobro l;:Øbut",d m.v.
den l6.okt.19531

men o.fvL,;t fra. tinGbogen, di:l. !ll<...tl'.llr.l~ Ulbjerg 1 fox'b ...led
llidtr.nr. lo!! ToL.trup by, Uli..>JOrgGogn, er notere~ ;:;;OlliE::ll.

sv.L.llet f'a;;;t ejonuom.
G.ridehel Jon",en

c""t.
Med bem[.r~'kniL6t at :ll7anna:vnte doklura don faktisk kun

vedrører (en del af) mutl'.lu'. l,!! Ulbjt:rg by og uogn. bl.-g'U:.l.'es
dcltLJ.raLio. en l,y:Jt på nævl~te llutl'.lu'. og t..illiLe på lli...lt .• Lr.
la ToLJtl'up by, Ul1..lJ0rg ...lOgIl, hvilKe to lJluLir.!J.r.e 1 fu.el.ti.n(!;
udgør en sallllet c jCfldonl.

Fredn1nLsnæ~let for Viborg amt~rådskreda.
den 28.okt.1953.

Otto K1~~rboe.
I.udfØl.'t 1 dagboGen for reLkredB nr. 63,Hobro købstad w.V.

den 2.nov.1953.
Lyst •••

Anton l'lic Lien •

• ~..i.~A.\iu,;~nrr..' ,h 1 l ~,1 VibOfj
i'\rut'.: ..;,fi,l ~!. j,.
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Restllllngø-
rormular

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

Akt: Skal! nr.
(a4fyI4" af dom.. .,k<>.torlt)

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

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

sogn.

91 UlbJorg by uG
sULn. Købers } bo æl'

Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor s6.dant findes)

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

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

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 91

af Glbjerg by OG sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn tilU l b J l; l·j:.; kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk.l~1..2~gået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog1Jm)e"65'ggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~rllmses mod-
aHdrkegåTåsdigeL08-iølÆigt-a~

er hele m",t,:c.n:t'. 91.

således,som ..det-fremgåraf-det-dektaratieR6R-yoohocftede-kw:t...
Pi.taldJuftllligul med hensyn tii den påiagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

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

21.1. 195~

Til vitterlighed:

husmoder ThoulCJ.s1J..eMCl.d",(;ll.

Ingv"",rd dvo.rl.'er, læn::,.

Jensrn & Kleldskov, AIS, København
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1953.

Otto Kiørbo.. V. R.J.SillllS";c.:;J.1. J:' .Kiell..1giird.

IJ,df(l.ll't i dagboGon for ret .."~..ed:J nr.63 Houro kØtJ:..tcl.d m.v.
den lo.oj~t.1953.

Ly.Jt •••

~(~t.

~enpal'teJ1! J{i~\!jgh('d l;, ;,! ,dt:~

(~.i"i\dommt;l'en i ''';I1''~I;':1 -JO[L':'~);·:-,
• r vi ~ ....

'Fn~ng~n;~, net fOL VJh\'tfll
,Å);.,l. l ~..J" !.......f.h.
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REG. NR. J.eJ13 G
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(o4fyldes af do.... ert<>nto'øt)19c,4e DlbJerg

by 0ti sogn. Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

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

Restll1fngs-
formular

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 190

af Ulbjerg by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ulbjerg 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 noger bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu 1tMr- eller s!lnere 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 kirkegårdsdiget og iøvrigt af mod nord af en linie i fOL'længelse af det

nordre kirkedige mod vest, mod syd af matrikkel<,;ke llet, og mod
vest af linie paral Jel med det ve;,.;tre dige 6 m fra dette

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
P.:tlalt"ulllllliigel med hensyn tii åen pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

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

Dlbjerg , den 24. januar 1953
Chr. K;jeld:::;en.

Til vitterlighed:

Kristine Kjeldsen
husmoder

r.Svarrer
lærer.

Jensen & Kleldskov, A/S, Køhenhavn.



\ :

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

,
"

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,den d.okt. 19~1

Otto Kiørboe. V. R:J..smuG",en. :P .Kield.gård •.
Indført i dagbo[',en for rel:;.~kreds nr. 6.3 Hobro købstad m.v.

den 16.oktober 1953.
Lyst. • •• G.Michel Jell~,ellcst.
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