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Fra formanden
Bedst som programmet for årsmødet var aftalt og på plads,
blev der udskrevet folketingsvalg, og punktet vedrørende
fødevareministerens tale til forsamlingen må således anses
for usikkert. Punktet fastholdes dog, indtil vi ser, hvem det
bliver, så vi kan stille den „nye“ minister spørgsmålet, om
han/hun vil besøge os.
Sådant er det med „valg“, de er svære at holde styr på, og det gælder ikke
mindst de mange spørgsmål vedr. det kommende kommunalbestyrelsesvalg.
For at kunne planlægge foreningens arbejde, har vi derfor rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at spørge. De ved selvfølgelig
heller ikke noget sikkert, men svarer ved at sende os det fremlagte forslag
til Lov om revision af den kommunale inddeling, der nævner:
I § 5 1. pkt. Der afholdes første gang valg til kommunalbestyrelsen i de
nye kommuner den 15. november 2005. Dvs. i lighed med valget til de „gamle“
kommuner, som ikke sammenlægges, og
I § 8 stk. 1. Den nyvalgte kommunalbestyrelse afholder sit konstituerende
møde senest den 15. december 2006, og endelig
I § 52 2. pkt. Funktionsperioden for kommunalbestyrelserne i de kommuner, der indgår i en sammenlægning, den 15. november 2005, hvis funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2002, forlænges med 1 år fra den 1.
januar 2006 til den 31. december 2006.
Dette skal så sammenholdes med hegnslovens § 29 stk.1, der siger, at
Synsmændene beskikkes for perioder, der falder sammen med valgperioderne
for kommunalbestyrelserne.
Ja - det er svært, men vi tillader os at konkludere, at kommunevalgene
af-holdes i 2005, men at de nuværende kommunalbestyrelser i sammenlægningskommunerne fortsætter et år ekstra. Og hvad så med os? Ja en del af
os (i sammenlægningskommunerne) kan vel komme til at fungere et år ekstra
- alt afhængig af, hvornår der holdes konstituerende møde. Bestyrelsen har
derfor besluttet, at planlægge og budgettere med begge muligheder til det
kommende årsmøde.
Sikkert er det i hvert fald, at vores næste Regionsmøde afholdes den 1.
oktober 2005 i Svendborg - og helt sikkert er det, at foreningens årsmøde
2005 afholdes på Hotel Nyborg Strand, som nævnt andet sted i bladet.
Programmet rummer gode faglige indlæg og rigelige muligheder for
spørgsmål. Husk specielt til lørdagens spørgerunde at forberede spørgsmål
hjemmefra, og lav så vidt mulig en skitse, så hele forsamlingen forstår både
spørgsmål og svar.
På gensyn den 11. og 12. marts på Nyborg Strand.
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.
Tlf. 43 90 58 38. E-mail: fjordvald-greve@mail.dk.

Best.medlem:

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

Best.medlem:

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

Redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 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“
Hegnsynsformænd 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
11. - 12. marts 2005
.........................................................................
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.

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

2. Navn..................................................................
3. Navn..................................................................
4. Navn..................................................................
Sidste rettidige tilmelding d. 22. februar 2005, sendes til:
Jørgen Fjordvald, Birkedalen 8, 2670 Greve
Evt. Fax 43 90 58 88 – E-Mail: Fjordvald-greve@mail.dk
Tilmelding bliver først foretaget ved betaling.
Afbud senere end mandag d. 07. marts 2005 kan ikke refunderes.
Deltagerliste vil blive sendt 25. feb. 2005 til den person der er anført som nr.
1. på denne liste.
Pris med overnatning ....................... 2100,- kr/prs
Pris uden overnatning ...................... 1350,- kr/prs.
Beløbet kr.............

Indbetalt på giro 403-1873
Overført til konto 0434-4341707167
Udbetalt i Check

Dato og kommunens underskrift.

evt. stempel.
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Foreningen af Hegnsyn
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser,
Herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet
RET & SKEL.
Som medlemmer 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 2004.
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes i blad
nr. 81. For 2000 i blad nr. 85, for 2001 i blad nr. 89, for 2002
i blad nr. 93 og for 2003 i blad nr. 97.
Nr. 97

Februar 2004

”Fra formanden”.
Tilmelding til Årsmødet i marts.
Register i kronologisk orden for årgang 2003.
Emneregister for årgang 2003.
Generalforsamling i Nyborg – indkaldelse.
Årsregnskab 2003 og budgetforslag 2005.
Læserbrev vedr. fælleshegn.
Stillingsannonce.
Program for Årsmødet 2004.

Nr. 98

Juni 2004

”Fra formanden”.
Antallet af Hegnsyn bør ikke nødvendigvis
følge antallet af kommuner.
Lov om mark- og vejfred bør ikke ophæves.
Krig og Fred.
Studerende undersøger hegnsynsmændene.
Evaluering af Årsmødet 2004.
Ny kommenteret hegnslov er udkommet.

Nr. 99

September 2004

”Fra formanden”.
Tilmelding til Regionsmøde på Hejse Kro.
Tilmelding til kursus for Hegnsynssekretærer
Resultater af spørgeundersøgelsen fra årsmødet.
Årsmødet.
Et spørgsmål om at vinde ejendomshævd.
Loven om mark- og vejfred.
Vidnepligt.

Nr. 100 December 2004

”Fra formanden”.
30 års jubilæum for Ret & Skel.
Hegnslovens eksekutionsbestemmelser.
Hegnssager på skrånende grunde.
Sag om opfyldning mod hæk på nabogrund.
Hegnsyns-sæsonen 2004.
Loven om mark- og vejfred.
Kommentar til ”Vidnepligt”.
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Ret & Skel
Emneregister årgang 2004.
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes i blad
nr. 81. For 2000 i blad nr. 85, for 2001 i blad nr. 89, for 2002
i blad nr. 93 og for 2003 i blad nr. 97.
Adresser, oplysning om honorarer og
spørgetjeneste m.v.

februar/juni
september/december

nr. 97/98
nr. 99/100

Antallet af Hegnsyn bør ikke nødvendigvis følge antallet af kommuner

juni 2004

nr. 98

Emneregister for årgang 2004

februar 2004

nr. 97

Et spørgsmål om at
vinde ejendomshævd

september 2004

nr. 99

Evaluering af Årsmødet 2004

juni 2004

nr. 98

”Fra formanden”

februar/juni
september/december

nr. 97/98
nr. 99/100

Generalforsamling i Nyborg – indk.

februar 2004

nr. 97

Hegnslovens eksekutionsbestemmelser

december 2004

nr. 100

Hegnssager på skrånende grunde

december 2004

nr. 100

Hegnsyns-sæsonen 2004

december 2004

nr. 100

Kommentar til ”vidnepligt”

december 2004

nr. 100

Krig og fred

juni 2004

nr. 98

Lov om mark- og vejfred
bør ikke ophæves

juni 2004

nr. 98

Loven om mark- og vejfred

september 2004

nr. 99

Loven om mark- og vejfred

december 2004

nr. 100
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Læserbrev vedr. fælleshegn

februar 2004

nr. 97

Ny kommenteret hegnslov
er udkommet

juni 2004

nr. 98

Register i kronologisk orden,
årgang 2003

februar 2004

nr. 97

Resultater af spørgeundersøgelsen
fra Årsmødet

september 2004

nr. 99

Sag om opfyldning
mod hæk på nabogr.

december 2004

nr. 100

Stillingsannonce

februar 2004

nr. 97

Studerende undersøger
hegnsynsmænd

juni 2004

nr. 98

Tilmelding til kursus
for Hegnsynssekr.

september 2004

nr. 99

Tilmelding til regionsmøde
på Hejse Kro

september 2004

nr. 99

Tilmelding til Årsmødet i marts 2004

februar 2004

nr. 97

30 års jubilæum for Ret & Skel

december 2004

nr. 100

Program for Årsmødet 2004

februar 2004

nr. 97

Årsregnskab for 2003
og budgetforslag

februar 2004

nr. 97
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Generalforsamling
Fredag den 11. marts 2005
kl. 16.30
Nyborg Strand
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede
årsregnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse
af kontingent.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde
senest den 11. februar 2005.

Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Hvert Hegnsyn har 1 stemme.

Bestyrelsen
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Årsregnskab for tiden 1/1-31/12 2004
Regnskab 2004

Budget 2004

Regnskab
2003

255.550,00

229.500,00

Indtægter:
Årskontingent (268 á 950,- kr).....................

254.600,00

Opholds- og møde gebyrer
Årsmøde 2004........... ...
Udestående-refunderes
Regionsmøde Hejse Kro

306.460,00
8.400,00
9.000,00
323.860,00

Udgifter
Årsmøde..... ...... .... .......
Regionsmøde Rold

-307.901,45

-17.555,71
-325.457,16

Overskud
Kursus hegnsyn
indtægter
Udgifter
Udestående ikke betalt

-1.597,16

-1.597,16

3.279,75

-35.885,90

7.314,10

7.125,10

-9.588,76

9.588,76

-370,11
-36,89
-407,00

-407,00

0,00

-181,21

269.498,70

255.550,00

239.723,64

43.200,00

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

Indtægter i alt.........................................
Udgifter:
Bestyrelsesmøder/honorarer -84.687,02
Udgift fra 2003
-23.465,00
Ikke betalt honorar m.m.
21.323,60
Udgifter vedr. RET & SKEL -100.587,82
Udgift fra 2003
-8.280,00
Udestående porto ikke betal
6.974,01
Porto..........................
-498,50
Kontorhold.......... .........
-51.186,13
Hjemme side
0,00
Gaver m.m....................
-330,00
-240.736,86

Årets regnskabsmæssige overskud..................
i alt
Samlet gæld pr 31/12-04
Årets reelle overskud

-100.000,00

-95.000,00

-6.000,00
-45.000,00
-5.000,00
-240.736,86 -251.000,00
28.761,84
28.761,84

4.550,00

-269.189,56

-29.465,92
-29.465,92

-11.847,39
16.914,45
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Status pr 31/12 2004
Aktiver

2003

2004

Postgiro...................................................... .

23.361,88 kr

Bankkonti .................................................. .

37.438,84 kr

17.753,52 kr

60.800,72

32.038,88 kr

14.285,36 kr

kr

Passiver:
Kapitalkonto pr l/I 2004.....................

32.038,88 kr

61.504,80 kr -

Årets overskud..................................

28.761,84 kr

29.465,92 kr

60.800,72

32.038,88 kr

kr

Greve den 15. januar 2005
Ovenstående regnskab og status er i overensstemmelse
Jørgen Fjordvald

med bogføringen og bilag, som vi har revideret (Afventer revision)

Kasserer

Dato:
Børge Anker

Hans Lauritzen
Generalforsamlingsvalgte revisorer

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: fjordvald-greve@mail.dk
eller via foreningens hjemmeside: www.hegnsyn.dk
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Specifikationer til årsregnskabet for 2004
Mødeudgifter Årsmøde

2003

Hotel Nyborg strand (inkl. ca. 15.000 for bestyrelsen)
Nyborg rejser (busser)

252.861,50

265.332,75

1.052,00

1.028,00

253.913,50
Panel

253.913,50

18.406,00

266.360,75
5.545,00

Diverse materialer (inkl. evt. deltagergaver.)

19.425,95

25.711,50

Underholdning

16.156,00

12.600,00
53.987,95

Mødeudgifter Regionsmøde Hejse Kro
Panel

6.825,00

43.856,50
9.403,00

10.730,71

1.500,00
17.555,71

Ret & Skel
Generelle udgifter

(- ekstra eksemplarer 1100,-)

4.977,68

3.878,88

Rest fra nr 96, 2003

8.280,00

Udgifter vedr. nr 97

18.752,06

18.770,60

Udgifter vedr. nr 98

25.498,88

25.235,38

Udgifter vedr. nr 99

23.370,94

18.775,25

Udgifter vedr. nr 100 (mangler porto)

21.014,25

10.481,88
101.893,81

79.452,63

Møde og kontorholdsudgifter:
Kontorartikler, forretn.fører, revision, porto m.m.

51.684,63

39.248,15

Honorarer (ekskl. 2 honorarer 2003)

34.980,00

33.402,60

Bestyrelsesmøder, rejser og ophold, telefon m.m.

51. 848,42

40.371,60

Andre udgifter, gebyrer, (porto under kontor) o.!.

737,00

1.869,58
139.250,05

114.891,03

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Sæt papir i maskinen og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdags erfaringer,
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
Forslag til budget 2006
Model A
Antal medlemmer
Kontingent pr. Hegnsyn
Indtægter
Renter

260

Budget 2005

Model B
100

260

1.050,00

2.850,00 kr

1.050,00 kr

273.000,00

285.000,00 kr

273.000,00 kr

0,00

0,00 kr

0,00 kr

273.000,00

285.000,00 kr

273.000,00 kr

100.000,00

100.000,00 kr

80.000,00 kr

95.000,00

95.000,00 kr

95.000,00 kr

6.000,00

6.000,00 kr

6.000,00 kr

55.000,00

55.000,00 kr

45.000,00 kr

Udgifter:
Bestyrelses arbejde
m.m.
Ret & Skel
Porto
Kontorhold
Andre udgifter
Overskud/konsolidering

5.000,00

5.000,00 kr

5.000,00 kr

12.000,00

24.000,00 kr

42.000,00 kr

273.000,00

285.000,00 kr

273.000,00 kr

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 og 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.
14

Uddannelse er et nøgleord,
når det handler om Hegnsyn
– Vi har forudsætningerne for at løse opgaven godt, mener
Jette Dalsgaard, der har otte års erfaring som sekretær for
Hegnsynet i Ribe Kommune, men hun kan også være betænkelig ved, at de små enheder måske forsvinder i takt
med at kommuner bliver lagt sammen.
Langsomt men sikkert har opgaven
grebet om sig i den halve snes år Jette Dalsgaard har været sekretær for
Hegnsynet i Ribe Kommune. Derfor
er hun heller ikke i tvivl om, at uddannelse er et vigtigt nøgleord i arbejdet - men vel at mærke uddannelse for både sekretærer og hegnsynsfolk.
- For mit eget vedkommende er arbejdsmængden steget betydeligt. I
starten bestod jobbet stort set kun
af renskrivningsopgaver, mens jeg i
dag selv står for alt forarbejdet til
møderne, er med “i marken” og står
for at slutte sagerne af efter hegnsynsforretningerne - det kan man da
kalde en “kompetence-udvidelse”,
fortsætter Jette Dalsgaard, der tilføjer, at de forskellige opgaver selvfølgelig også kræver at hun holder
sig ajour med lovgivningen på området.
- Som sekretær kan jeg naturligvis
ikke træffe nogen afgørelser, men jeg
kan råde, vejlede og oplyse borgerne
om, hvordan reglerne er. Men det er
Hegnsynet, der træffer beslutningerne, og derfor mener jeg faktisk
også, at de der bliver udpeget til
hvervet burde have pligt til at deltage i en eller anden form for uddannelse/kursus for at sikre os, at det er

de rigtige afgørelser, der bliver
truffet, og at der er ensartethed i
dem.
- Når vi taler om hegnsyn handler
det jo om at afgøre tvister mellem
naboer, men jeg mener nu også, at vi
har særdeles gode forudsætninger
for at løse opgaven godt - med veluddannede sekretærer, der arbejder
sammen med hegnsynsfolk, der er
“klædt på” til opgaven, lyder det fra
Jette Dalsgaard, der derimod godt
kan være lidt betænkelig, hvis de
lokale Hegnsyn i løbet af de kommende år skal “fusionere” i takt med
kommunesammenlægningerne.
Bevar de små enheder
- Jeg kan godt være bange for at lokalkendskabet går tabt, hvis de nye
storkommuner kun skal have ét
Hegnsyn som dem, vi kender i dag og med lokalkendskab mener jeg
altså både kendskab til de lokale
forhold, de borgere der bor i lokalområderne og den lokale geografi,
fortæller hun.
- For at bevare disse ting bør man
efter min mening bevare de mindre
enheder. Eventuelt kunne man arbejde med et koncept som vi kender
det fra skoledistrikterne.
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03601
Jørgen Fjordvald
Birkedalen 8
2670 Greve

MAGASINPOST

Program for årsmødet 2005
Fredag den 11. og lørdag den 12. marts 2005.
Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg, telefon 65 31 31 31.
Fredag.
Kl. 12.00:
Kl. 13.00:
Kl. 13.15:
Kl. 13.45:
Kl. 14.15:
Kl. 14.45:
Kl. 15.00:
Kl. 16.00:
Kl. 16.30:
Kl. 19.30:
Lørdag.
Kl. 08.30:
Kl. 08.45:
Kl. 09.15:
Kl. 09.15:
Kl. 10.30:
Kl. 11.45:
Kl. 12.00:

Ankomst og frokost.
Mødet åbnes af formanden
Indlæg ved Byplanchef Marius Reese, Herning om forskelle mellem
Hegnsloven og Byggeloven - herunder i særlig grad reglerne for Lokalplaner.
Spørgsmål til indlægget.
Kaffepause.
Fødevareministeren taler til årsmødet.
Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv ved Fuldmægtig Anne Holst.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til indlægget.
Pause.
Generalforsamling. – Dagsorden ifølge vedtægterne.
Middag og ”underholdning”.
Formanden indleder lørdagens møde - Morgensang.
Advokat Jørgen Jørgensen indleder spørgerunden med at kommentere en
konkret hegnssag behandlet ved byretten i Ålborg.
Spørgsmål til indlægget.
Kaffepause
Den generelle spørgerunde, med svarpanel bestående af advokat Jørgen
Jørgensen, Sv. Gunnar 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 J.Fjordvald

Sidste frist:

22. februar 2005.

Bustransport:

Der vil afgå en bestilt bus fra Nyborg Station ca. kl. 1115.
Husk at medbringe Hegnsloven.
Vel mødt!
Bestyrelsen

