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Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



.::- -- REG. NR. -//;"",
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

e
e

Akt: Skab nr.
(ad,fyldes af domme,konto,et)

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

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

S1lgn.

lo Ram~.dn.by O iS ~JlWr' }
K d't bopæl:re IOrs

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Deklaration.
aOk!!1eråd,Undertegneaeyrer er ejer af matr. nr. le

så~, BOdl det fremgår 5:f del deklataHOIlen Teåkæft"d~ ket'~.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræves jeg ingen erstatning. ~ams1nl80p.

, den 1951.Håsu..R~m~l~gso~er'd pr.
f1atn$lng

Ju11U8 ,~..lgå,rd. 11:;urd Pe·...eraeJl.lf1-el:J ~lBgA'l'd.
a1k,l;jJ~d P$,;erGiJu. Ji1e13 :,,,al,..ii.~;.ruf l.1{A~us !;:t;raen.
Jiuth.:1.uø.nm".ea •• 1'u11u", We:.rtexgå:'t.1. l~artln Xorel'.t:ke.

, ....at ~ttt:iJt~l'e •• Qt OY('tHltih.t'Hi.e udgør ... t11p
ae ...:..lee:me,r ~f '!fLgua, 3ams1n;.; S06ner6.o •.

•'J. Ja:: gå rO.
"""' "..f.w ....

Til vitterlighed:

" l



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195":15.ta'tru3%

........
,I' '..~""_'

Genpartms dp,tigh!:d bekr<-eftes.
:'h·dn:h~8's11æv.l:etfer Viborg am~åds1r.J:~s,

.. t.:~.r\ - 6. APR.1955 .. < o,'"" ,
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REG. NR . .//~,
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

s3gn•

sogn •
Købers }
K d't bopæl:re I orø

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)7b Ramsing by og.

Anmelderens navn og bo'pæl (kontor):

o Fredningsnævnet for
-Viborg' amts1:'ådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 7b

af Ramsing by og Stentofthuse by Ramsing sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ramsing kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred's 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 laHPeller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bostemmelse angår, begrænses mod ~,

af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie i nord og syd parallel med diget,
13m fra dette

således, som det fremgår af dot deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ramsing so gn hver fo r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ' sig.

Ramsing 23. novbr. ..., den 1951.

J'enny Kirk Chrtstoffersen.

Til vitterlighed:

.Age.Kristensen.
S.V.- Jessen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, deh 15 febr 195,t,~• • l'

Otto Kirøboe. V. Rasmussen. A.CnriEtensen.

Indført i dagbogen~ for retskreds nr. 77 ,Skive købstad m.v.,
den 30.3.1954.

Lyst tingbog ••••••.•.•••

Lorentzen.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Ir

i
!

,

,

l·r
l

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
7.. 7""' 7'" f .,.u,.. ?..... "'!7 (udfyldes af dommerlronloret).r. , AJ t .... • i""'li!;. l """ l ~

g ....msil'1g by Q ~ .sogn 1<øb }. '. ers
K d·t bopæl:re I ora

Gade og hus nr.:
(hyor sådant flndes)

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. 7f 08 7st m.fl.

af tums1ng b./ og Jtentofthuse by Ramsin sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 3;,;t1':13il.'18 i kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet 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 klm' 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 iøvrigt af .Il t f

!!lOu ves a en linie m.odSJd fra det sJ.1d-
vestre hj01'fil.: af Laget i t'or1ænb-clae at det vestre dige til
jernbanea og m~~ øst af en linie mod .yd ~ra det sydøstre bjørne
af' di~"etparulle l meJ den fo.:rnævntevestlige linie til 3erabanea

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. Rf.1Il1Dingsop ,hver tor

sig.

Ramsing 23.nov. 1951., den

Vl11~elm cTørgenOOll.

Til vitterlighed:

Ju11U13 lltl.lgål'd
sogneråJsfmd.

G.N. Jessen
a Q e præ$ t for HåSJ1JD, .. 11urus1fl.lJ/" .~



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15•.febr.
V. Jasmu8san. A. Christensen.Otto Xirøboe.

!nt-Jført i aS,bCs9 tor "rt..~akrE:ds nr. 77. Jk1ve køhstad m.v.
den 30.3.1951.Lyst ••••••

Lorentzen.
'.. ' ~.~...... ~.

.. 6. APR.1955 ,
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REG. NR . .///1
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, 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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

:~~~~~ln.~.~~~ugn.
Købers }
K d·t bopæl:re I ars

Akt: Skab nr.
(Ildfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant lindes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaral"ion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. c

, '.;la

af !b.iltlSln&b;t O~ ;;~nt"ftbu.n by ;:tUt~1Utni sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til tu';:-:.i111~ kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må s.k~ nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu J,;,Q,neller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, hegneA'i'~'i' IJ1ild
c.f kirk~ånJEQiget eg irJ' rigt ~

.'Z' \:~o del at 8a. ~1er ~\l$J;r'inø.,., },if YIC~. 11'0 nu~~:ntp ()Jj

.t:~"etter ,.;e.~er!••• od eat. ~et v(jstr~ 1c1rke·.;1.::e Q1 tU.i~:rUC1llak~1.-
le1;. f4.. )~t .ft~'ri.~er. 4l;rl ci.uli;l <I ':Jat ·et h~.:I'.fhttea ~f iJ:n 11ni. t:ø
en ha' p1 ved .~je.tt~ ;...r. An\~l!'Uli oV"Cr h~·..;:t~et tIl cer. Sd•
b:l.i;~~r;ptel ";~~ .,~j~t.t .rt,~~mi:;~6rl.tu; v~·}f,}.

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
:~i':X1$1',1" $G.t'!ftFor fredningen kræver jeg ingen erstatning. . '" •• .::Jo ;:;--

,den ~.Oh ..t. 193.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

le. ~ '"" •... fil r,..
19SYViborg, den

Il.i..ffIJrt 1 '''.ibo\.~. tor rt;~a"':rft;~ fi~. 7~tJJdv~ k0·.3t~.~ =.....
aEin ".~.lS54.
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Akt: Skab nr.

REG. NR. -///'
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