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Underskrevne   Gaardej er   Jl,"i.artiMn0lgaard   af   Adslev 

sIBlger, sk0der og endelig overdrager herved til 

"Adslevs] gten", der anses at have Hjemsted i Ads- 

lev  By, Hjelmalev Herred,  Skanderborg Amt, At Areal ef den 

mi€ tilh0rende  Gaard  raatr.   Nr. 3 a Adslev  Ey og Sogn, hvil- 

ket, Areal vec1.Landbrup,r:;minis tor:1.ets Skrj velse af 4' r arts 

19,19   er   ma t;rjkulE)ret   oe  skyld hat   saalcdon   under   Adslev  By 

og Sogn: 
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o¼ alb. 

 

med ette   Tilh0rende   og   Tilliggende, saaledes som Arealet er a 

og forefjndes. 

Det   erkla::rc . pan  Tro og   Love, at der ikke   paa  det  solg- te 

findes Bk0v eller  fredskovpligtige Arenler, Of at Vrurdien 

J. EandcJ. og Vr.mdel er den  riedenfor  13nf0rte  K0be:::;-:.::.rr.. ObertagelsP.  hHT   

forli-engst    fundet  Sted, og I:0beren sva- 

rer slle fremtidige Skatter og A:f.gtfter af det overdragne. 
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Det overdragne er servitutfrit. 

Den betingede K0beRum Rndr8eer 1000 - skriver Eet usinde 

Omkostning rne ved nrerv rende Sk0dc   Dct   b 
cm  r1 en,   at K0b eren er en Flerhed A.f Personer, nem- 

lig de Personer, som tilh0rer Aaslev-Slregten, OR som ieen i Ads- lev-Slffigtens Slregtsbog 

ved Th0ger Jensen og N. P. 0stergaard, 

tTykt   1926,   er hestemte   sorr   Efte-rkom;-;1erne af  Gaara ej  er l'ed er 

Jensen og Marerethe Rasmusdatter af Adslev. Sl gtPn har udvalgt 
Jr,_,/,fr• '/1> 1',,, ,, .,,-( 

et P.epr&sentantskab, der fungerer   som Styrelse  for -P -f'it'; -t Jn_ op 

denTie Styrelse vwlges efter Adslev-Slregtens nffirmere Vedt gter. 
�f'trar1rf,,i�.-� , 

rtedundertegnede T0mrerrncster Etigo Overgnard,1,--c10:r 0 _, rFed- 

lem   af n<Bvnte Repr&sentantskab og har Fula.magt til nt Rfslutte K0b af den 

omhandlede Plads, mocltager dette Sk0de ors forplig- ter rnig i Overensstemrelse dermed. 

Det bemrerkes i0vrjgt, at den herved k0bte Plads er det Sted, hvor Sl gtens StRrn Rard 

med Have og Toft hRr ligret, og hvor deter Hensigten, Pt Slret_;ten kan samles, saR lcrnge dette 

mntte have dens MedlemmerA Intercsse. 

P& Pladsen er sat en Sten. 

Adslev-Sl ,g_. tens Re•n. rm8entantskabI saaledes eoro dotte maatte 

vrnre efter Sl ]g tens Forh1:rndl:i_n,eAprotokol, kon ud0ve enhver Haa- 

die::,hec1  med HenAyn til bP,a d c Sa JP ot: Psntsretninr, 017, Rndcn 

furn0den Raaadighed over det errivervi:- de. 

DR det overdrar;ne er ubebyPget,og ikke vedr0rer 6verdrR.gers 

Brhverv, er  '::il traidelse  fra hans Hustru uforn0den. 

Saaledes   i ndeaP e+,   og til Bekrn ftelse   med   Un d r   s k r 5_ fter   
v:id- 

 

nefast. 
 
 

den 12' April 1949. 
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