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

REG. NR . .t~ '//

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

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

sogn.

'o m.fl. Alr:3trup b~'
o~ aoan Købers } b I'

K d·t opæ "re I ors

Akt: Skab nr.
(Ildjyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 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. 'o

af nej trup by Q i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til IO.c~t%'UP kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er mdgået 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 ~ 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 kirkegårdsdiget og iøvrigt af • syd 0tl V'et I

mod øst uf en linie, dlll1'maj nord forlænger
det 8stre skel af lo! Øf; maG.11{;)?Gaf en l1n1e 40 m h~ tiet nordre
kirke~i.. parul~el meJ dQtte til dea aO~.8t rammer ~et fornævnte
østre skel uf det frede:.1e. b"rt:'dnln~.altal ikke y re til htnåe%
'for opførelse af en v111tJe"e;~-,,;.0Il" den del at det trell.~l.t der mod
.at le#enaee at en 1101e pariJllel medvf:jen 40 • tr..; Jenne .Aledes.
at en en•.bygn1r11_ 1tc:kelIiJ. l1i:;e Iii-;."DlrtUter4 ."U 20. 0l ikkevejen øærmere enJ]5 ••

så~~~j kJ!6JUi'reMlåfiJ 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. ne'tnp BOlD.

lCle3trup ,den 'O.Okt. 195.3-

V1Ua. 3k,*ls.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den la.april 195&

V. Rasmussen. S.Eundgård.
dagbo~n for retsKreds nr. 63 Hobro købstad m.v.

den :3 ,maj 1955.

Ho 1m.
Indført i

Lyst •••.•
Anton Nielsen.

Gel'lpsl'tsas rigtighed bekræftelt.

,l',
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