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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

.1!>redningsnævnetfor Randers 8.Il~ FNS,,23/50-16 •
KtG. I\. 02.2. ~ '3 . o o o

Akt; Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr.; eferlav~ sogn:
(i København kvarter)

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

sogn,

2a Vissing
by og sogn.

1 ....

-'Købers r - .
Kreditor! J bopæL

\. ..~ -

Gade og hus nr.;
(bvor sådant Rndes)

Anmelderen~ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Rand'eris amt,
ved dommer Fog, lVIariager.

1564 26.mts.1955. u "

kr. øre.Stempel:

Stempelfri •

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejere Rasmus og Frits Kjærsgaard, Vissing,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a af Vissing by. Vissing sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af 2a, der ligger syd for kirkegården, øst for kirke-
4 g3rden og nord for kirkegården samt en strimmel på 50 m bredde

• l . ye st for ve stre kirkegårdsdige, og sammes forlængelse.

f/". .\~" "

,
u •Fredningen har følgende omfang: J

.'
Arealerne må ikke bebygges e1J~r bep'lant~s J!1ed høje træer, midlertidigt, eller vedvarende,

, .
, lig~s~m der heller i~~e på are~le~~e må ~nhringes tran~~ormatorstationer! telefon- og telegrafmaster

o.', lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, jsboder, voWe til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendu genstande .

. - ~~rxn:ig:xl»g:xe:txtil

Det er en betingelse for fredningen, at følgende træer i
,.. nordre kirkegårdsdige fjernes inden l.maj 1956: Regnet fra nordre'. hjørne numrene: 2, 5 og 6.

At træ nr.8 kappes for den skæve stamme inden :samme frisii.
At diget repareres inden samme frist.



nr.

For fredbfngen kræ'ver' jeg fn'gen erstatning.

Jeg er indforstået med. at ovenstående fredningstilbu~, tinglyses, på min ejendom matr.
~ ~ ::. ,.. (f

2a af Vissing by, Vissing sogn, dog uden udgift for mig.

_ Påtaleberettiget i henhold til foranståenc1fl pr fredningsnævnet for Randers amt, 06C ro eni gheu:s-
radet og provstiudvalget

hver for sig.

Vissing , den 17 / 3 19 55

Ras~us Kjærsgaard. Fri:ts Kjærsgaard.
u

Undertegnede Peder Kjærsgaar d tiltræder som'endeii'g skød'ehaver. e
Peder Kjærsgaar d.

• _ J .._ .............. '-' ~

. Idet 'fredl}ingsnwvnet for Randers amt modtager og godkender foranstå~nde fredningstilbud,

bEstemmes det, at tilbudet skal lyses som servit.ut på matr. nr. 2a af - Vi ssing by,

Vissing sognxM~E.kQ[ID(XXXxxJtmxx-XxxMq>xxxxx.xf:dtDcXxxxXl1l:iZ; hvilket'--matt. nr. evt.

forbindelse med Dma.xDfX andre xltUi. udgør et landbrug. ØiYtXff~erexa:re.a1~ffil~

~x~~X~~:1<~~K~xl~W~x~.RMtk~.itS.A~!z:ri:iAA~K.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 22/ 3 19 55 .
]1og•

Lov 140/1937
§ 1411 2 kr. - øre

to kroner.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø
herred og en del a f Sønclerhal d herred med
Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 26.mts.1955.
Lyst. Tingbog. Fol:
som begært betinget med

Akt:Skab A nr.405.
frist til l juni

1956.

• ,j- , _ 'ol ....

Forud hæfter pantegæld og servitutter.
J,Hansen.

~~ 0- .o.-O)u'!~'
FredJllm;S»ri .... ;;; h, ... .

Randers Amt. ' - 7 :SEP. .1~
i "P:;~'""a j-l':_.-"l

\J -

~'



Aqm~u.Qer:..irreanlngsnævne~:tor uanQor15 .H.Wli.

Undertegnede gårdejere Rasmus og Frits Kjærsgaard. Vlssing,a- ,
nørkender herved, at den i foranstlende tredn1ngsdokwllen' at 11.,.;

~1955, lyst 26. marts 1955 som betinget,med t~8t t11,1.6.1956 pA i
matr.nr. 2& Vissing'by og sogn, stillede'betingelse aUgtende ~.l~
Ding- af træer og !kapning af en slaBv stamm"e er opfyldt r.ttldigt~ :

, ,
Da fredningåaæyne~ for Randera amt har uplyst. a~ .&Giihed~!

ride' overtor tVIne' har :torpligt~t'sig til ~mglend":.at il i gang:
med kirkegaardsdigeta reparation. betragter vi ogsl den'sidste at;

, • I

de stillede betingelser som opfyldt, og vi giver herved vor tillaJ
~ . " "dels. UU, 1&. foranstående fredningsdeklaratloa tinglyses endelig'

pi vor ejendom matr.nr. 2& Vissing by og sogn, dog uden ddgltt tor
08•• Vissing pr. Lerbjerg~ den 13. majk 1956. -

RaSmus Kjærsgaard. rrita Kjærsgaard
)

-I Fredningen be~res ~efett~r endeligt ting~Ts'.
Fredningsnævnet for Randers Amt, deD l5.ma~ 1956.

E.O.
. ~r~8~en~el1

Sekretær. ~ .

lov 140/1937 )
t 14- 2 kr. )
to krober-~re)

Indter' 1 dagbogen tor retskreds nr. 59 Rougs.
herred og e ri del at S.udemald herred med Bør-

. hald." Støvring og Galten'herred&r-4eu l6.maj 1956
Lys' tingbog fol: ak'. skab A nr. 405
Lysningeu er DU endelig ..-
Forud hætter pantegæld og servitutter. "

I

, , Blegva4 Jen~••
~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Afskriftens ri gt if.'hed bekrr3ft es.

Frednin{!sl1"Avnet for Randers 8mt, den fa·JAI.

~

i
...
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REG.Nl
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NAruRfREDNINGSNÆVNET FOR

ÅRHUS AMtS tiYlJLllJE FREONINGSKREOlS

Den ll. september 1986 behandlede
Sag nr. 116/1984

nævnet
angående anlæg af parkeringsplads
ved Vissing Kirke, matr. nr. 2 a
Vissing by og sogn, der er belig-
gende inden for kirkeomgivelses-
fredning.

•

e
•

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, læTer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, gårdejer Erik Bach Andreasen, og sekretæren, Ingrid Thykier.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Stiftsøvrigheden v/kontorchef Per Knudsen havde telefonisk

meddelt formanden, at der ikke bliver givet møde i dag fra stifts-
øvrighedens side.

Mødt var pastor Karsten Nørgård, pator Tine Lindhardt,
kordegn og sekretær Ole Schwartz, formanden for menighedsrådet,
Karen Skovbo Sørensen, næstformanden, Poul Kvist samt Karen Mar-
grethe Mikkelsen.

Sagens bilag var til stede •
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Nævnet er enigt om at godkende anlægget således, at fyr-

retræerne mod syd fjer~les, at den påtænkte jordvold mod vest og
nord ikke overstiger ca. 30 cm, og at der henlægges kampesten med
passende mellemrum. Nævnet henstillede, at der, såfremt beplant-
ning på sydsiden ønskes, plantes 2 - 3 egetræer.

Udsluiftens f1l;tigher1 bO"f::!!':'lS.
E!t;i( n~~~llle...olld.:l. llvJt.. .. ..,l ;) ~I .,. I'

lfIubr.UQtHl lur :.:..-,,,rl(~'-'Olll',.:. .I

havn 1\) ai bl.3 ::.r:. ~~ " ..
kendte fOf!l,I,ng~f "J I"v'" " .•• -

fra SkovbY0;\J"n, ,.1
Klageirl-:.'en '( " , _"

pågældendIJ k'"'j'"U''' ' " I
En ullada::>c- ~q<:...r "" I I ~ .', J : l" ....øbot af

Aklagefristen. Er klage InJgll; '., .• , .•. ,oll!vnen Ikke
• udnyttes, medmindre aen o op-, 1. n" ..._. ø, ,jr..,;~n'Ii';..Jji-1.;vnet

Tilladelsen bortfalaer, sa:r.o",; .~" :,.i·, ... er uanyttel lI1den 5 år fra
dens meddelelse.

Frødningsnavnet tor Arhus amts sydlige frødni~gs eds. den 1 ~
Jørgen Jensen '. JA A _ A. _ _

- l t'v~

.- '

/

,l/Jitis"erj ~~!"kv'Jør.s~ Jensen.
, ,I ... lle-.r-

"_,,tion

_.: den

•
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