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År 194'7 den 3.maj blev f'Tedningsnævnet for Ra'nders Vamt sat i
~sferg præstegården og administreret af formanden, dommer ~.Riis.
Yderligere var mØdt provst Bxner og pasLor Sørensen, Asferg.

Der foretoges :
Sag nr. 12/1947 jfr. 27146 nr.n. "Asferg kirke".

Sognerådsformand Søren Sørensen va.rmØdt og erklærede, at ha.n
for sit vedkommende i sin egenskab af sognerådsformand kunne er-
klære, at sognerådet var enigt i, at den del af'matr. nr. 3~.!2.
Asferg by og sogn, der afgrænses mod nord af Hvidsten vejen, mod
vest af vejen Asferg-Randers og mod øst af skolens grund, mod sjd
af' en linie trukket mod øst fra den nu på matr.nr. 37.!2.værende

__________ "~~.:ktrisk_=__mast~~~_~ nOE~fo~ d_en_:p~_E1atr!..-~~_21J2._ n~ _v~!en(!.~_
gamle bindingsværks bygning, således som det indtegnes på et kort,
der vedhæftes denne deklaration, fredes som nærmere angivet:

På det anførte areal må der ingensinde foretages bebyggelse
eller udsigtsødelægg~nde beplantning.

Foranstående udtalelse vil af sognerådsformand Sørensen blive
forelagt sognerådet.

Sognerådsformand Sørensen kunne tillige med forventet tiltræ-
delse af sognerådet udtale, at der ikke vil blive bygget i en af-
stand af 6 m fra den projekterede udvidelse af Randers vejen,
hvilket også vil kunne tinglyses og som behæftende hele matr.nr.
37. Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn og Asferg
menighedsråd hver for sig.

S. Sørensen.
Mødet hævet.

RUs.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Dommerkontoret i Ebeltoft, den 9.december 1947.
N. Topsøe-JenseniSeslllllnR;S'

formullr

Afskrift.

D

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

..
\

Mtr. nr-, ejerlav, sogn: 37Q. ~EJferg by
(i København kvarter)

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

sogn. , .

Akt: Skab C nr. 403.
(udf)'ltJ~s al dommtukonlorel)

KøberS} ,
Kreditors bopæl: ------

Gade og hus nr.:
(hvor sldaot Bndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet, for,~and~:r:sa.mtsråds-
kreds 'c/o.

5143 - 10/12 1941.
Stempel: kr __ øre.

U d s k r i f t

a 'f
forhandli'rlgsprotokollenfor Ran:ders amts fredni'ngsnævn.

Jensen! KJe!dskov, AIS, København. fm.



Nærværende udskrift begæres lyst på matr.nr. 37~ Asferg by
og sogn med prioritet forud for allerede lyste hæftelser
og byrder.

Det bemærkes, at udskriften angår matr.nr. 37~, men at
dette matrikulsnummer ved landbrugsministeriets skrivelse
af 6/6 1947 er udgået af matrikulen og inddraget under 37~.

Bekræftelsesvederlag 2,-kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i Æbeltoft m.v., den 9.december 1947.

N. Topsøe-Jensen
fin.

- -Til dommeren i Nørhal.~m.fl.herreder,
11 a n d e r s.

-Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en
del af SØnderhald h~rred med Nørhald, Støvring og Galten
herreder den 10' decb. 1947.
Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab C nr.403.
Forevist kort, hvoraf genpart er henlagt på akten.
Lyst på 37d af hartkorn 2",alb. 37d er ve.dskriv., ~/6 1947
udstyk~et i 37d og 37f til ~7q, men kendelsen er alene lyst
på 37d.~
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J. Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtiehed bekræftes.
J<\reduillg~lIlcvllet for

Randers Amt. - 7. SEP. 1955
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