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REG. ~~R"//3".;f-)91
,IAfskrift.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påt~gningef m.~. (vegr. fflst ejepdom). v

_ • v l

Akt: Skab A nr. 352.
(ødJyldes af dommerkonlorøt)

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

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

sogn.

3 og 4~ Glenstrup
by og sogn.

Købers l
Kreditorsl bopæl:

" .
pade. og hus nr.:

(bvor ald'DI findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-

• ~red~ 070' Dommeren i Æbeltoft m.v.
L 4736 - 28/1-48. :.1. •

Stempel: kr. øre.

U d 6 k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for Randers amtsrådskreds
fredningsnævn.

År 1948 den 19/1 kl.15 blev fredningsnævnet for Randers
amtsrådskreds sat i Glenstrup og administreret af formanden,
dommer E. Riis, under nærværelse af provst Exner.

~r foretoges :
2/48 jfr.27/46 nr.23.

MØdt var gdr. P.Chr. Johansen, ejer af matr.nr.3 Glenstrup
by og sogn, der med bindende virkning for sig og efterfølgere
erklærede, at et s'Lykke jord af bredde 20 m langs kirkegårdens
østside ingensinde må bebygges midlertidigt eller vedvarende,
ligesom der ej heller på arealet må opføres transformatorstationer,
telefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes skure, udsalgssteder
m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Riis. J. Exner. p. Johansen.

Yderligere var mØdt gdr. Sigurd Chemnitz Hansen, ejer af
matr.nr. 4~ Glenstrup by og sogn, der med bindende virkning for
sig og efterfølgere erklærede, at et stykke jord af bredde 20 m
langs sydsiden af kirkegården og tilgrænsende matr.nr. 3 Glenstrup
by og sogn ingensinde må bebygges midlertidigt eller vedvarende,
ligesom der ej heller på arealet må opføres transformatorstationer,
telefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes skure, udsalgssteder
m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Riis. J. Exner. Sigurd C.Hans en.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Bbeltoft, den 23.januar 1948 •

N. Topsøe-Jensen
fm.

Nærværende udskrift begæres lyst på matr.nr. 3 og 4~ Glenstrup
Jenten & KJe!dsko'l, AIS, København.



by og sogn med prioritet forud for allerede lyste byrder
og hæftelser, jfr, U.f.R.1930, pag.201.

Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges,
Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, den 27/1 1948.

p. n.V ,--'
Lo .N. Topsøe-Jensen

fin.
Til dommeren i Hobro købstad m.v.,

H o b r o.
Indført i dagbogen ~~r.re~sk~eds nr.63, Hobro Købstad ,m.v.,

den 28' "jan. 1948.
~yst~ Tingbog: Bd.l!! bl.ll,12, akt:Skab A rr.352, . '"~o

Anton Nielsen.
~~ -'- -:- -:-

~fSkriften: rigtighed bekræftes.
j<'r~d.niugsDæVftet CO,l .

Randers Amt, -7: SEP,1955
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