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og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes
indhold 1986-2000 bringes i blad nr. 81 - herefter én gang årligt.
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Bagsiden

Fra formanden
Vi er nu midt i vores valgperiode - eller „halvgåen“, som man
siger, der hvor jeg oprindelig kommer fra, - og dog! Med udspillet fra Strukturkommissionen til ændring af kommunestørrelser i Danmark kan der ske meget. Bl.a. har jeg hørt
nævnt, at man evt. kan forlænge valgperioden med et år for
at skaffe mere tid. Det vil selvfølgelig også gælde os, men lad
os nu vente og se!
Vi er nu i den stille periode af året, hvad angår hegnsyn, og den mulighed kan man passende bruge til at gøre status over hvorledes Hegnsynet
fungerer. Hvorledes er samspillet mellem jer? Får formanden mulighed for at
lede arbejdet med den nødvendige kompetence? Jeg tror de fleste kommuner
er parat til at give et halvt stykke mad i den anledning!
Jeg har selv prøvet at gøre en slags (grov) status for, hvorledes det forløber med indbragte hegnsynssager for byretterne. I forhold til antallet af
sager, der i sin tid blev anket til Landvæsenskommissionerne, er der tale om
et betragteligt fald, uagtet at alle afgørelser fra Hegnsynene nu kan efterprøves.
Et fald var ventet, men ikke så kraftigt et fald.
En forsigtig konklusion på afgørelsernes karakter siger mig også, at der
er mere jura i byretternes afgørelser, end der i sin tid var i afgørelser fra Landvæsenskommissionerne. Det var vel også ventet, i og med at Landvæsenskommissionerne havde lægfolk med, medens domstolene nok mere træffer deres
afgørelser ud fra et mere juridisk kriterium.
Hegnsynets forarbejde er nu, efter lovændringen i 2001, det grundlæggende ved byrettens afgørelse, og det stiller krav til vores viden og uddannelse
om de formelle regler. Jeg skal i den forbindelse nævne foreningens Hegnsynskursus II på Snoghøj Højskole den 14. februar, og der kommer flere – alt
efter behov. Kig også i den forbindelse ind på vores hjemmeside, www.hegnsyn.dk,
eller spørg forretningsfører Jørgen Fjordvald.
Det næste Regionsmøde er nu planlagt til lørdag den 2. oktober 2004 i
det sydlige Jylland. Sæt kryds i kalenderen for denne dato - til et møde, der
hvert år er en stor oplevelse.
Vigtigst af alt er dog foreningens årsmøde, som igen i år afholdes på
Hotel Nyborg Strand - som nævnt andet sted i bladet. Ud over generalforsamlingen, som er noget væsentligt på mødet og nu er åben for alle, er der gode
faglige indlæg både fredag og lørdag, og om lørdagen er der spørgerunde, hvor
man kan få svar på det, man går og ruger over i hverdagen derhjemme.
Forbered spørgsmålene i forvejen og lav en tilhørende skitse, så hele forsamlingen kan følge med under besvarelsen.
På gensyn på Hotel Nyborg Strand den 19. og 20. marts.
Helge Sølgaard
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FORENINGEN AF HEGNSYN
Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk, tlf. 45 89 06 82.
Hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Formand:

Helge Sølgaard, Søllerød kommune
Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk.
Tlf. 45 89 06 82. E-mail: helgesoelgaard@hotmail.com

Næstform.
og sekretær:

Frede Weber Andresen, Broager kommune
Møllegården 16, 6320 Egernsund.
Tlf. 74 44 19 15. E-mail: F.W.Andresen@mail.dk

Kasserer:

Jørgen Fjordvald, Greve kommune
Birkedalen 8, 2670 Greve. E-mail: jfj@mail.danbbs.dk
Tlf. 43 90 58 38.

Best.medlem:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Tranehusevej 2, 8585 Glesborg. E-mail: pra@nr-djurs.dk
Tlf. 86 31 76 63.

Best.medlem:

Jørgen Nielsen, Svendborg Kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup. E-mail: jes.peter@mail.tele.dk
Tlf. 62 23 15 30.

Redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 97 2203 97. E-mail: bluesbent@privat.dk
___________________________________________________________

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de
øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til
den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og fordeles som ved et hegnsyn.
__________________________________________________________
„SPØRG BARE“
Hegnsynsmedlemmer kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:
Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf. 56 49 61 73, e-mail:
sv.gunnar@mail.tele.dk, og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst,
tlf. 33 95 80 00.
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Maltvej 57,
Askov, 6600 Vejen. Tlf. 75 36 58 20 (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Mark- og Vejfred
er i 1999 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 77.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen www.hegnsyn.dk..
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Tilmelding til årsmøde
19. - 20. marts 2004
.........................................................................
Kommunens navn med blokbogstaver
Følgende tilmeldes:
Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.
Overnatning X
Ja
Nej

Frokost X for
Fred. Lørd.

Overnatning X
Ja
Nej

Frokost X for
Fred. Lørd.

Overnatning X
Ja
Nej

Frokost X for
Fred. Lørd.

1. Navn..................................................................
Adresse..............................................................
Postnr. + by........................................................

2. Navn..................................................................

3. Navn..................................................................
Sidste rettidige tilmelding d. 3. marts 2004 sendes til foreningens kasserer:
Jørgen Fjordvald, Birkedalen 8, 2670 Greve
Evt. fax. 43 90 58 88 • E-mail: jfj@mail.danbbs.dk
Tilmelding bliver først foretaget ved betaling.
Afbud efter 15. marts vil ikke blive refunderet.
Deltagerliste vil blive sendt til den person der med adresse står som nr. 1 på
denne liste.
Pris med overnatning 2.100,- kr./prs.
Pris uden overnatning 1.350,- kr./prs.
Beløbet kr. .........................

indbetalt på GIRO 403-1873
eller vedlagt i check

Det bemærkes at der vil være begrænset antal overnatningsmuligheder.

Dato og kommunens underskrift

evt. stempel
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Foreningen af Hegnsynsformænd
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser,
herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet
RET & SKEL.
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd
i henhold til lov om mark- og vejfred.
Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret.
Endvidere med ret til at benytte sig af foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales pr hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts.
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Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i år 2003.
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes i blad
nr. 81. For 2000 i blad nr. 85, for 2001 i blad nr. 89 og for
2002 i blad nr. 93.
Nr. 93

Februar 2003

”Fra formanden”.
Tilmelding til Årsmøde 2003.
Register i kronologisk orden for Ret & Skel,
årgang 2002.
Emneregister for Ret & Skel, årgang 2002.
Indkaldelse til generalforsamling.
Årsregnskab og budget.
Udenretligt forlig.
Læserbrev om sagsanlæg mod Hegnsynet.
Program for Årsmødet 2003.

Nr. 94

Maj 2003

”Fra formanden”
Nye æresmedlemmer.
Generalforsamling i fred og fordragelighed.
De udbredte misforståelser om hegn.
Hvem kan drages til ansvar.
Ejendomsregistrering og skel.
Evaluering af Årsmødet 2003.
Er vurderingsmændene snart en saga blot.

Nr. 95

September 2003

”Fra formanden”
Tilmelding til regionsmøde i Rold.
Forskellen mellem et hegn og en støttemur er
ikke ens.
Forenkling af Lov om mark- og vejfred.
Hold afstand til din nabo.
Program for regionsmøde i Rold.

Nr. 96

December 2003

”Fra formanden”
Når gammelt venskab rent forgår.
Da Hegnsynet kom til Rold.
Pyrrhussejre er ikke ualmindelige blandt naboer.
Hvornår er et hegn egentlig fælles.
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Ret & Skel
Emneregister år 2003
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes i blad
nr. 81.
Adresser, oplysning om honorarer og
spørgetjeneste m.v.

februar/maj
september/december

nr. 93/94
nr. 95/96

Da Hegnsynet kom til Rold

december

2003

nr. 96

De udbredte misforståelser om hegn

maj

2003

nr. 94

Ejendomsregistrering og skel

maj

2003

nr. 94

Emneregister for Ret & Skel
Årgang 2002

februar

2003

nr. 93

Er vurderingsmændene snart en
saga blot

maj

2003

nr. 94

Evaluering af Årsmødet 2003

maj

2003

nr. 94

Forenkling af Lov om mark- og vejfred september

2003

nr. 95

Forskellen mellem et hegn og
en støttemur er ikke ens

2003

nr. 95

september

”Fra formanden”

februar/maj
september/december

nr. 93/94
nr. 95/96

Generalforsamling - indkaldelse

februar

2003

nr. 93

Generalforsamling i fred og
fordragelighed

maj

2003

nr. 94

Hold afstand til din nabo

september

2003

nr. 95

Hvem kan drages til ansvar

maj

2003

nr. 94

Hvornår er et hegn egentlig fælles

december

2003

nr. 96
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Læserbrev om sagsanlæg mod
Hegnsynet

februar

2003

nr. 93

Nye æresmedlemmer

maj

2003

nr. 94

Når gammelt venskab rent forgår

december

2003

nr. 96

Program for regionsmøde i Rold

september

2003

nr. 95

Program for Årsmødet 2003

februar

2003

nr. 93

Register i kronologisk orden for
årgang 2002

februar

2003

nr. 93

Tilmelding til regionsmøde i Rold

september

2003

nr. 95

Tilmelding til Årsmøde 2003

februar

2003

nr. 93

Udenretligt forlig

februar

2003

nr. 93

Årsregnskab og budget

februar

2003

nr. 93

Henvend dig til kassereren!
Når RET & SKEL
• ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en
anden person
• ved adresseændringer
• ekstra eksemplar ønskes eller tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).
Alt dette, og meget mere, tager kassereren sig af.
Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til:
Jørgen Fjordvald, Birkedalen 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 58 38, E-mail:
jfj@mail.danbbs.dk eller via vores hjemmeside www.hegnsyn.dk
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Generalforsamling
Fredag den 19. marts 2004
kl. 16.30
Nyborg Strand
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab
til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant (øerne og Bornholm)
for resten af indeværende valgperiode.
Valg af 1 revisorsuppleant for resten af indeværende
valgperiode.
Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 19. februar 2004.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Hvert Hegnsyn har 1 stemme.

Bestyrelsen
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Årsregnskab for tiden 1/1 - 31/12 2003
Regnskab
2003
Indtægter:
Årskontingent (267 á 850,- kr + 3 á
850)…
Opholds- og mødegebyrer
Årsmøde 2003
…………………
Restancer fra 2002
Regionsmøde Rold gl. kro
Udgifter
Årsmøde……...………….
Regionsmøde Rold
Overskud
Kursus hegnsyn indtægter
Udgifter

Budget
2003

Regnskab
2002

229.500,00 233.750,00 232.750,00

297.400,00
11.400,00
15.600,00
324.400,00
-310.217,25
-10.903,00
-321.120,25
3.279,75

3.279,75

-14.483,20

20.700,00
-13.574,90

7.125,10

2.314,00

Renteindtægter
Postgiro………………..
Bankkonti…………………

-243,28
62,07
-181,21
-181,21
250,00
-174,63
Indtægter i alt…………………….
239.723,64 234.000,00 220.406,17
Udgifter:
Bestyrelsesmøder
m.m………
-73.774,20
-85.000,00
Udgifter vedr. RET &
SKEL
-77.141,99
-85.000,00
Porto……………………
-2.202,50
-6.000,00
Kontorhold ……………… -32.610,65
-45.000,00
Udgifter til jurist og retssag -79.025,22
Hjemmeside
-3.240,00
Gaver
m.m.………………….
-1.195,00
-5.000,00
Udgifter i alt...................... -269.189,56 -269.189,56 -226.000,00 -202.843,23
Årets overskud…………………..
-29.465,92
8.000,00 17.562,94
i Alt
-29.465,92
17.562,94
Stående bilag ikke betalt
-23.465,00
Honorar til Ret & Skel ikke
-8.280,00 -61.210,92
betalt
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Status pr 31/12 2003
Aktiver
Postgiro………………..
Bankkonti……………………….
Obligationsbeholdning 10% 31/12 2001

Passiver:
Kapitalkonto pr 1/1 2002…………
Årets overskud……………..

2003
14285,36
17753,52
0
32038,88

kr
kr
kr
kr

61.504,80 kr
-29.465,92 kr
32.038,88 kr

2002
46.947,32
14.557,48
0,00
61.504,80

kr
kr
kr
kr

43.866,09 kr
17.563,89 kr
61.429,98 kr

Greve den 15. januar 2004

Jørgen Fjordvald
Kasserer
Dato:

Ovenstående regnskab og status er i
overensstemmelse
med bogføringen og bilag, som vi har revideret. (Afventer revision)

Børge
Anker

Hans
Lauritzen
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Foreningens Hjemmeside
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet
– du finder den på adressen: www.hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven,
mark- og vejfred, skelforretninger m.v.
Du kan også hente bladet ”Ret & Skel” og blanketter
som du kan printe ud og bruge.
Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser
sammen med links til en masse oplysninger.
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Specifikationer til årsregnskabet for 2003
Mødeudgifter Årsmøde
Hotel Nyborg strand (inkl. ca. 15.000 for
best.)
Nyborg rejser

Panel
Diverse materialer (inkl. evt.
deltagergaver.)
Underholdning

2003
265.332,75
1.028,00
266.360,75 266.360,75
5.545,00

4.275,20

25.711,50
12.600,00
43.856,50

23.513,75
15.750,00
43.538,95

10.903,00

13.193,00

77.141,99

3.326,18
19.393,07
23.536,38
18.552,33
18.804,91
79.452,63

Mødeudgifter Regionsmøde
Rold
Panel

9.403,00
1.500,00

Ret & Skel
Generelle udgifter (- ekstra eksemplarer
1400,-)
Udgifter vedr. nr 93
Udgifter vedr. nr 94
Udgifter vedr. nr 95
Udgifter vedr. nr 96
(mangler redaktør)

3878,88
18770,60
25235,38
18775,25
10481,88

Møde og
kontorholdsudgifter:
Juridisk bistand
Kontorartikler, forretn.fører, revission, porto m.m. *)
Honorarer -2 honoraer
kasserer
Bestyrelsesmøder, rejser og ophold,
telefon m.m.
Andre udgifter, gebyrer, (porto under kontor) o.l.

79025,22
39248,15

8750,00
60703,97

33.402,60

40.990,00

40.371,60

19.204,84
1.869,58
131.518,39

192.047,57
*) excl delvis udestående ikke betalt
faktura

322.451,25
1.000,00
323.451,25

269.189,56

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Sæt papir i maskinen og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller erfaringer fra hverdagen,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv på maskine eller EDB og send gerne en diskette.
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Budget

Indtægter (260 medlemmer a kr 1050)
Renter

Udgifter:
Bestyrelses- og planlægningsmøder
Ret & Skel
Porto
Kontorhold
Andre udgifter
Overskud/konsolidering

Forslag til
budget
2005
273.000,00 kr
0,00 kr
273.000,00 kr

80.000,00
95.000,00
6.000,00
45.000,00
5.000,00
42.000,00
273.000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budget
2004
255.550,00 kr
0,00 kr
255.550,00 kr

100.000,00
95.000,00
6.000,00
45.000,00
5.000,00
4.550,00
255.550,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Annoncer i Ret & Skel
Deadline for annoncer til de fire årlige numre er:
⇒
1. januar
⇒
1. maj
⇒
1. august
⇒
1. november

Priser:
Bagsiden:

1/1 side: kr. 8.000,1/2 side: kr. 4.000,-

Normalside:
(Fra side 5-)

1/1 side: kr. 4.000,1/2 side: kr. 2.000,1/4 side: kr. 1.000,-

Der ydes rabat på 25 % af de fastsatte priser hver gang annoncen
gentages.
Bent Jensen, redaktør
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Læserbrev:

Hvornår er et hegn egentlig fælles?
I decembernummeret 2003 beskrev redaktøren af Ret & Skel en sag fra Jyllinge i Gundsø kommune med overskriften: Hvornår er et hegn egentlig fælles.
Da jeg er menigt medlem af Hegnsynet i Gundsø kommune, kan jeg bekræfte,
at beskrivelsen af sagsforløbet er ganske præcist.
Jeg kan supplere indlægget med, at fra Hegnsynets kendelse til retssagens
begyndelse havde A, indklageren, skrevet til Direktoratet for FødevareErhverv
og bedt om en udtalelse om Hegnsynets kendelse.
Direktoratet svarede A i et 4 sider langt notat, hvor hovedkonklusionen var,
at Hegnsynet ikke havde hjemmel i hegnsynsloven til at erklære hegnet for
et fælleshegn. Notatet var udarbejdet og underskrevet af Anne Holst.
På sidste årsmøde havde samme Anne Holst et indlæg netop om placering af
hegn – hvornår disse var egne hegn, og hvornår de var fælleshegn. Læser man
referatet af Anne Holsts årsmødeindlæg i Ret & Skel nr. 94, sammenholdt
med redaktørens gengivelse af retssagen i nr. 96, vil man så ikke stadig kunne
stille spørgsmålet ”HVORNÅR ER ET HEGN EGENTLIG FÆLLES”?
Venlig hilsen
Erik Tvede-Jensen
Medlem af Hegnsynet i Gundsø kommune.

A

on
nn

ce:

UNDERVISER TIL
SEKRETÆRKURSER

Hegnsynssekretær til undervisning på kurser for sekretærkolleger søges
Foreningen af Hegnsyn søger dygtig og interesseret sekretær, der vil
påtage sig at medvirke ved undervisning af kolleger på foreningens
kursus for hegnsynssekretærer.
Henvendelse om betingelser, aflønning m.v. kan ske til foreningens
kasserer og kursusansvarlige, Jørgen Fjordvald.
Bestyrelsen
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Program for Årsmødet 2004
Fredag den 19. og lørdag den 20. marts 2004.
Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 31 31
Fredag:
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00
Kl. 16.30
Kl. 19.30
Lørdag:
Kl. 08.30
Kl. 08.45
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 1000
Kl. 1030
Kl. 1145
Kl. 1200

Ankomst og frokost.
Årsmødet åbnes af formanden.
Indlæg v. psykolog og tidl. Hegnsynsmedlem, Arno Norske, om psykologien i
hegnsynsarbejdet.
Spørgsmål til indlægget.
Kaffepause.
Orientering fra direktoratet for FødevareErhverv v. fuldmægtig Anne Holst.
Spørgsmål til indlægget.
Pause.
Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Middag og underholdning.
Morgensang. NB! Evt. pianister blandt deltagerne opfordres til at stille sig til rådighed.
Helge Sølgaard indleder formiddagen med status fra udvalget vedr. evt. ændringer
af mark- og vejfredsloven.
Advokat Jørgen Jørgensen, Svendborg om særlige hegn mod industri, kirkegårde
og skov m.v.
Spørgsmål til indlægget.
Kaffepause.
Den generelle spørgerunde med svarpanel, bestående af Jørgen Jørgensen,
Sv. G. Kofoed-Dam og Holger Engvang.
Formanden afrunder mødet.
Frokost og afrejse.

Deltagergebyr:

Kr. 2100,- pr. person med overnatning.
Kr. 1350,- pr. person uden overnatning.

Tilmelding:

Klip blanketten inde i bladet ud, og send den til kassereren, Jørgen Fjordvald.

Sidste frist:

Inden den 3. marts 2004. Ved evt. framelding senere end den 15. marts
refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Bustransport:

Der vil afgå en bestilt bus fra Nyborg Station ca. kl. 1115.

Husk at medbringe Hegnsloven.
Vel mødt!
Bestyrelsen

