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Fra formanden
Velkommen i det ”nye” år – 2012.
Vinteren har indtil skrivende stund
(ultimo januar) været mild. Som hegnssynsmand, og for borgerne, indbyder
det til stadig at gå i marken og haven
på hegnsynsforretning.
”Mange har taget et medansvar på sig
og yder en stor frivillig indsats. Det er
en hjælp, som betyder mere end vi ofte
forstår. Dem vil jeg gerne sende min
tak og min nytårshilsen.” Det var nogle
af ordene i Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2011. Mon ikke vi som
hegnsynsmænd kan tage disse ord til
os? Selv om vi er udnævnte og arbejder
gennem lovgivningen, så skal der også
ydes en frivillig indsats, men det må
stå klart for enhver at frivillighed og
lønnet indsats skal bringes i en bedre
balance fremover.
Vi lever i forandringens tid, og dette
gælder også os i foreningen. Her vil jeg
nævne nogle af vores nye udfordringer.
Fra januar 2012 er advokat Jørgen Jørgensen gået på pension. Jørgen Jørgensen har i mange år været vores faste
kontaktperson med flere opgaver for
foreningen. Han har dog lovet at fortsætte med Ret og Skels brevkasse i en
kort overgangsperiode. Fra mig som
formand skal der lyde en tak for stor

beredvillighed og en stor tak for godt
samarbejde. Vi er i dialog om en afløser,
som forventes at kunne præsenteres på
årsmødet i marts.
For få dage siden indløb der flere
meddelelser om at Fødevareministeriet samlet set skal sige farvel til 108
medarbejdere. Heraf 61 medarbejdere i
NaturErhvervsstyrelsen, som hegnsynsområdet nu er placeret i. Ændringen
skal gøre ministeriet klar til at møde
den kommende tids øgede økonomiske
udfordringer, herunder regeringsinitiativet ”effektiv administration i staten”.
Vi i bestyrelsen blev naturligvis noget
bekymret ved udmeldingerne, både
med hensyn til vores område, funktionen i forhold til hegnsloven der udføres i ministeriet og for kontinuiteten
omkring vores samarbejdspartnere i
ministeriet. Jeg har været i dialog med
direktøren for NaturErhvervstyrelsen,
Pernille Andersen, og kontorchef Lars
Kolze fra jura (kontoret som nu varetager ministeriets opgaver i forhold til
hegnsloven), samt naturligvis vores dag3

lige samarbejdspartner Flemming Jessen, og jeg har udtrykt vores bekymrin-

ralforsamling i foreningen, er stedet,
hvor hegnssynsfolk mødes, for sammen

ger om hvad ændringerne kan komme
til at betyde for os.
I skrivende stund afventer vi nærmere

med kolleger at høre om foreningsan-

oplysninger. Men der kan ikke være
tvivl om, at vi kan blive berørt. I året
2011 har Fødevareministeriet gennemgået flere organisatoriske og personalemæssige ændringer. Jeg vil blot også
her nævne at direktøren for FødevareErhverv Arent Josefsen er fratrådt i 2011
og kontorchef for arealkontoret Morten
Blom Andersen er tiltrådt en anden
kontorchef stilling i organisationen. Fra
foreningens side skal lyde en stor tak for
godt samarbejde gennem årene.
Som nævnt andet sted i bladet afholder
”Foreningen af Hegnssyn” årsmøde den
23. og 24. marts 2012 på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Årsmødet, hvor der samtidig holdes gene-
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liggende, hegnssynsforhold, konflikter,
m. m., og drøfte konkrete sager, som
man går og arbejder med derhjemme.
Da vi jo startede på en ny 4 års valgperiode i 2010, vil årsmødet og generalforsamlingen være den 3. i denne
periode. Som det kan fremgår, vil der
fredag og lørdag være både faglige og
oplevelses-indlæg, og om lørdagen er
der desuden en spørgerunde. Husk at
forberede spørgsmålene i forvejen, og
tegn gerne en tilhørende skitse, så forsamlingen og svarpanelet lettere kan
orientere sig.
Med ønsket om et fortsat godt år, skal
jeg endnu engang opfordre alle til at
deltage i årsmødet 2012 på Christiansminde - med udsigt over det smukke
Svendborgssund.
Jens Ernst Nielsen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • Tlf. 9714 5450 • www.hegnsyn.dk

Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording.
Tlf. 9714 5450. E-mail: jensernstnielsen@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4717 1364. E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 6223 1530. E-mail: jpn-esther@mail.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Norddjurs kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Jakob Rohde, Aalborg kommune
Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup
Tlf. 9826 1888. E-mail: jaruro@stofanet.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
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.
Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og
kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og
betales pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

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.
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Tilmelding til

Årsmøde
23.-24. marts 2012

Kommunens navn
Følgende tilmeldes:
(Mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)
Overnatning X
Ja
Nej

Frokost X
Fred.
Lørd.

1. Navn ( ) ....................................................................
Adresse ..........................................................................
Postnr. + By ..................................................................
2. Navn ( ) ....................................................................
3. Navn ( ) ....................................................................
4. Navn ( ) ....................................................................

Sidste rettidige tilmelding den 16. marts 2012 til:
Send denne blanket til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Ved afbud senere end mandag den 19. marts 2012 skal tilmeldingsgebyret betales.

Ønskes transport til/fra Odense Banegård

Skriv antal

Deltagerliste vil blive sendt ca. 20. marts til den person, der er anført som nr. 1 på denne liste.
Pris med overnatning: Kr. 2800,- pr. person
Pris uden overnatning: Kr. 2100,- pr. person
Beløbet bedes indsat på foreningens nem-konto: reg.nr.: 1513, kontonr.: 4341707167.
(Foreningens CVR 71 492 419)

Dato og underskrift

Evt. stempel
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ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2011
Indtægter:

Regnskab 2011

Budget 2011

Regnskab 2010

Kontingenter

285.000,00

285.000,00

285.000,00

138.300,00

175.000,00

152.600,00

70.000,00

40.000,00

60.000,00

2.400,00

40.000,00

84.000,00

Deltagergebyrer:
Årsmøde
Efterårsmødet
Kursus

(vedr. 2010)

Ret & Skel

3.900,00

2.600,00

3.400,00

Renter

6.351,27

6.000,00

5.476,38

505.951,27

548.600,00

590.476,38

160.806,03

210.000,00

170.716,30

48.058,42

50.000,00

68.178,22

-

50.000,00

58.686,86

Indtægter i alt:

Udgifter:
Årsmøde
Efterårsmødet
Kursus
Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter)

56.322,64

55.000,00

66.260,16*

Honorarer

67.124,00

65.000,00

64.610,00

Ret & Skel

95.223,43*

90.000,00

97.548,80*

Kontorhold

33.250,30

25.000,00

30.088,64

Hjemmeside

703,44

600,00

470,25

1.158,50

1.500,00

1.421,00

10,00

10,00

800,00*

Udgifter i alt:

462.656,76

547.110,00

558.780,23

Årets resultat:

43.294,51

1.490,00

31.696,15

Gaver m.m.
Gebyrer
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STATUS PR 31/12 2010
Aktiver:

Regnskab 2011

Budget 2011

Regnskab 2010

Tilgodehavende

8.427,50

Postgiro
Bankkonti

656,80

656,80

289.036,70

245.742,19

289.693,50

254.826,49

Passiver:
Kapital 1/1 2010

246.398,99

Årets resultat*

43.294,51

223.130,34
1.490,00

31.696,15

289.693,50

254.826,49

Herning den 20. januar 2012
Bent Jensen,
Forretningsfører

Jørgen Nielsen,
Kasserer

Walter Jensen,
Revisor

Bjarne Elnegaard,
Revisor

Note:
For at få de reelle indtægter og udgifter vedr. 2011 med i dette årsregnskab er bankkonto nr. 4341707167 opgjort
pr. 06-01-2012, fratrukket posten „Gave til Webmaster” den 5/1.
De herved medtagne poster fra kontoudtoget vedr. 2012 skal derfor ikke medtages i årsregnskabet for 2012.

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Udgifter v. årsmøde:
Hotel Christiansminde

Regnskab 2011

Regnskab 2010

127.804,00

139.150,00

Underholdning

5.000,00*

-

Foredragsholdere

24.827,18

19.966,30

2.475,00

10.100,00

Medlemsgaver
Diverse

699,85

1.500,00

160.806,03

170.716,30

Udgifter v. efterårsmøde:
Vissenbjerg Kro

28.986,50

32.592,00

Undervisere

19.071,92

35.586,22

48.058,42

68.178,22

Vissenbjerg Kro

-

26.599,50

Undervisere

-

32.087,36

-

58.686,86

Udgifter v. kursus:
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Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar:
Udgifter vedr. nr. 124 (2010)

Regnskab 2011
(porto)

1.225,46

Regnskab 2010
(trykning + porto)

10.163,05

Udgifter vedr. nr. 125

21.600,08

21.513,05

Udgifter vedr. nr. 126

27.792,51

24.552,05

Udgifter vedr. nr. 127

20.047,63

Udgifter vedr. nr. 128
Bestilte artikler og brevkasse

(mgl. porto + brevk.)

15.807,75

20.101,90
(mgl. porto)

15.593,75

8.750,00

5.625,00

95.223,43

97.548,80

28.480,00

25.340,00

4.145,30

4.714,64

625,00

34,00

33.250,30

30.088,64

Udgifter v. kontorhold:
Kontorhold
Revision
Porto
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BUDGET 2013
Indtægter:
Kontingentindtægter

Budget

Regnskab 2011

276.450,00

285.000,00

160.000,00

138.300,00

70.000,00

70.000,00

-

2.400,00

Deltagergebyrer:
Årsmøde
Efterårsmøde
Kursus
Ret & Skel

3.600,00

3.900,00

Renter

6.500,00

6.351,27

516.550,00

505.951,27

170.000,00

160.806,03

55.000,00

48.058,42

Udgifter:
Årsmøde
Efterårsmøde
Kursus

-

-

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og rejseudgifter

65.000,00

56.322,64

Honorarer

75.000,00

67.124,00

Ret & Skel

109.030,00

95.223,43*

Kontorhold

40.000,00

33.250,30

Hjemmeside

1.000,00

703,44

Gaver m.m.

1.500,00

1.158,50

Renter og gebyrer

Årets resultat:

20,00

10,00

516.550,00

462.656,76

0,00

43.294,51
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VEDTÆGTER for FORENINGEN af HEGNSYN I DANMARK
Vedtaget på konstituerende møde den 5/12 1973
og på det ordinære medlemsmøde den 28/10 1974
Ændret på den ordinære generalforsamling 24/11 1978
Ændret på den ordinære generalforsamling 26/02 1983
Ændret på den ordinære generalforsamling 20/03 1992
Ændret på den ordinære generalforsamling 15/03 1996
Ændret på den ordinære generalforsamling 15/03 2002
Ændret på den ordinære generalforsamling 25/03 2011

§1 Navn og formål
Foreningens navn er Foreningen af
Hegnsyn i Danmark og har hjemsted i
den til enhver tid siddende formands
hjemstedskommune.
Foreningens formål er varetagelse af
medlemmernes fælles interesse og udøve kursusvirksomhed og anden aktivitet herunder udgivelse af bladet ”RET
& SKEL” og foreningens hjemmeside.
§2 Medlemmer
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer.
De enkelte hegnsynsmænd skal navngives over for foreningen.
Suppleanter, hegnsynsekretærer og vurderingsmænd, som er udpeget i henhold til lov om mark og vejfred kan
deltage i generalforsamlingen med taleret, og kan benytte sig af foreningens
servicetilbud; men kan ikke optages
som medlemmer.
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§3 Kontingent
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr.
hegnsyn.
§4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5
bestyrelsesmedlemmer som vælges på
generalforsamlingen.
Valget gælder for samme periode som
gælder for kommunevalg.
Først vælges formanden. Dernæst vælges de 4 øvrige medlemmer, hvoraf
2 vælges blandt medlemmer øst for
Storebælt, og 2 vest for Storebælt.
Suppleanter til bestyrelsen vælges på
samme måde.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.
Konstitueringen gælder ligeledes for
hele perioden.
Bestyrelsen kan foreslå æresmedlemmer udnævnt for livstid.

Æresmedlemmer er kontingentfri.
Såfremt formanden går af i valgperioden, konstitueres næstformanden, som

Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes efter bestyrelsens beslutning
og skal afholdes, når mindst 1/5 af med-

formand, indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der så vælges ny
formand, gældende for resten af valgperioden”
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Der udfærdiges en beslutningsprotokol
som underskrives på næste bestyrelsesmøde.
Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

lemmerne skriftligt over for bestyrelsen
begærer det, med angivelse af forhandlingsemne.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder
efter modtagelsen af begæring herom.
Generalforsamlinger indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved brev eller
ved optagelse i bladet ”RET & SKEL”,
februarnummeret, med angivelse af
dagsorden.

§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts.

§6
Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra de i §§ 11 og 12 omhandlede
tilfælde.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
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Afstemninger skal ske skriftligt når blot
1 af de tilstedeværende stemmeberettige medlemmer ønsker det.

Rettidige forslag der skal behandles
på generalforsamlingen, udsendes til
medlemmerne.

Der udfærdiges beslutningsprotokol
som efterfølgende underskrives af Dirigent, Formand og Referent.
Vedtægtsændringer og valg træder i
kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
§7
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges
som dirigent.
På den ordinære generalforsamling
skal dagsordenen mindst indeholde
følgende punkter:

Trækkes et forslag - som har været fremsat på generalforsamlingen – kan det
genfremsættes af et medlem af forsamlingen som var det hans eget.

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af rettidig indkomne
forslag. Herunder forslag til vedtægtsændringer.
Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal være
formanden i hænde senest 1 måned før
generalforsamlingens afholdelse.
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På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg skal dagsordenen yderlige indeholde:
7. Valg af formand.
8. Valg Af 2 bestyrelsesmedlemmer
øst for Storebælt.
9. Valg af 1. og 2. suppleant øst for
Storebælt.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
vest for Storebælt.
11. Valg af 1. og 2. suppleant vest for
Storebælt.
12. Valg af 2 revisorer.
13. Valg af 1 suppleant for revisorer.
14. Eventuelt.
Afgående bestyrelsesmedlemmer der
ønsker genvalg, kan opstilles inden
der fremkaldes forslag til opstilling fra
forsamlingen.

§8 Regnskab og daglig drift
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§12
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3

Kassereren udarbejder årsregnskabet.
Regnskabet forelægges revisorerne og
revideres af disse og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at indkalde til en
ny generalforsamling, hvor opløsning
kan vedtages med 2/3 af stemmerne
fra de fremmødte medlemmer.

§9
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige
forretninger.
Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til
at redigere foreningens blad og eventuelle andre publikationer.
§10 Hæftelse
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning
Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer.
Ændring af betingelserne for foreningens opløsning kræver dog vedtagelse
på samme måde som ved opløsning af
foreningen (§ 12).

Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning træffes
af bestyrelsen i samråd med Kommunernes Landsforening.
Således vedtaget på foreningens
ordinære generalforsamling
den 25. marts 2011.
Som dirigent:
Svend Gunnar Kofoed-Dam
I bestyrelsen:
Jens Ernst Nielsen, formand
Jørgen Olsen, næstformand
Jørgen Nielsen, kasserer
Preben Andersen, sekretær
Jakob Rohde, medlem
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Det omtalte felthegn.

Galskaben i ”blindgyde-sagen” blev standset i
landsretten
I sidste nr. af ”Ret & Skel” omtalte vi,
at fogedretten i Roskilde i maj sidste
år afviste at behandle en sag, hvor en
part, trods indgået forlig, havde nægtet at betale det aftalte beløb til et nyt
fælleshegn.
Tilsyneladende kunne man så ikke
komme længere, men en efterfølgende
ansøgning til procesbevillingsnævnet
gav imidlertid adgang til landsretten,
hvor sagen så fik den rette udgang.

A og B om et nyt fælleshegn, bestående
af et flethegn. A skulle foranledige indkøb og opsætning af hegnet, medens B
skulle betale kr. 7.500 til A, der herefter
skulle betale hegnet, der alt i alt kom
til at koste kr. 20.500.

Som tidligere omtalt drejede sagen sig
om, at der i forbindelse med en hegnssag i 2010 blev indgået et forlig mellem

Efterfølgende afviste fogedretten at
behandle sagen med henvisning til, at
parterne var uenige om, hvorvidt der
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Da A efterfølgende ville opkræve de
7.500 hos B, nægtede denne at betale
med henvisning til, at hegnet ikke var
af den aftalte type og kvalitet.

var tale om et flethegn, og der på fakturaen fra håndværkeren, der havde opsat
hegnet, stod ”Elementhegn”, selv om

”Landsretten lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at hegnet har
været opsat siden september 2010, og

der reelt var tale om et såkaldt ”Bergen
flethegn”.

at B ikke har begæret eventuelle mangler bedømt af hegnssynet i medfør af
hegnslovens § 44, stk. 1. Herefter finder
landsretten, at fogedforretningen skal
fremmes, hvorfor bestemmes:
Fogedrettens kendelse ophæves, og
sagen hjemvises til fogedretten til fornyet behandling”.

Fogedretten henviste i øvrigt til, at B
skulle begære en tvangsfuldbyrdelsessag efter hegnslovens § 44 (som A efter
reglerne jo ikke kunne). B ønskede
imidlertid ikke at begære en sådan sag
rejst ved Hegnsynet, og ville heller ikke
betale. A var tilsyneladende endt i en
retsmæssig blindgyde.
Heldigvis endte sagen dog ikke her.
Landsrettens kendelse
Efter A’s ansøgning gav procesbevillingsnævnet den 21. juli 2011 imidlertid
tilladelse til at indbringe fogedrettens
kendelse for Østre Landsret, hvor retten blev sat den 25. august. Ingen af
parterne var indkaldt eller mødt.
Efter votering afsagde landsretten følgende kendelse:

Herefter måtte Fogedretten i Roskilde
igen i arbejdstøjet, og det skete den 7.
november 2011. Forinden havde B dog
valgt at indbetale de 7.500 som aftalt,
men måtte efterfølgende også betale
renter og retsafgifter på i alt kr. 920.
A kunne efterfølgende efter ca. 1 års
prøvelser slappe af, men mon ikke han
næste gang vil have svært ved at indgå
et tilsvarende forlig med sin nabo.
-benje
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Husk hegnsyns-statistikken for 2011
For at kunne oplyse pressen og andre
interesserede, herunder også foreningens egne medlemmer, om det samlede
antal af hegnsynssager på landsplan
- og det samlede antal af henvendelser, der ikke blev til sager - og om
hvor mange af de gennemførte sager,
der endte med henholdsvis kendelser
eller forlig, beder vi som vanlig om
hjælp. Denne gang til statistikken for
2011.

Da statistik, og administration i det
hele taget, ikke altid er en så populær
arbejdsopgave, er vi helt på det rene
med, at statistikopgørelser skal være så
enkle som muligt. Derfor beder vi kun
denne ene gang om året sekretærerne/
hegnsynsformændene om at besvare 4
enkle spørgsmål.
Vi bringer her spørgeskemaet, som vi
håber at få tilbage i udfyldt stand inden
10. marts.


Hegnsyns-statistik
Hegnsynet (Hegnsynene) i Kommunenavn:
Følgende kan oplyses vedr. året 2011:
1.

Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger:

2.

Hvor mange henvendelser herudover har
formanden/sekretæren modtaget:

3.

Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet:

4.

Hvor mange sager endte med forlig:

Underskrift:


Sendes eller mailes til forretningsføreren snarest.

Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, tlf.: 9722 0397, mobil: 6169 0397
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Advokat Jørgen Jørgensen stopper
Jørgen Jørgensen har valgt at gå på
pension ved indgangen til 2012, hvilket
også betyder farvel til 8 års glimrende
samarbejde med Foreningen af Hegnsyn.
Advokat Jørgen Jørgensen, Ærøskøbing,
har i en alder af 67 år valgt at lade sig
pensionere som advokat, og i den forbindelse har han også ønsket at stoppe
som juridisk rådgiver for Foreningen af
Hegnsyn. Han har dog lovet at holde
foreningens brevkasse i gang, indtil vi
har fundet hans afløser.
Jørgen Jørgensen, der stammer fra Sjælland, studerede jura i København, hvor
han i 1968 blev gift med Margrethe fra
Marstal. Efter job ved skifteretterne i
Gentofte, Frederikssund, Hillerød og
Kalundborg blev han dommerfuldmægtig i Rudkøbing, men med bopæl på
Ærø.
Her faldt han både for øens landskabelige skønhed og for ærøboernes hyggelige lune. Tilsammen førte det halvandet
år senere til arbejde som dommerfuldmægtig i Ærøskøbing.
Endnu et år efter, i 1975, indgik han
kompagniskab med advokat Mogens

Kristensen, Ærøskøbing, og fandt senere yderligere samarbejdspartnere. I flere
år har han haft møderet for Højesteret.
I næsten 30 år og indtil for nogle år
siden har Jørgen Jørgensen undervist
i søret på Marstal Navigationsskole,
og har også været aktiv formand for
erhvervsrådet.
Hegnsynsforeningen stiftede bekendtskab med Jørgen Jørgensen for godt og
vel 8 år siden, nærmere bestemt den
4. oktober 2003 på et regionsmøde i
Rold. Siden blev det til adskillige artikler i ”Ret & Skel” og indlæg på vore
møder, ligesom han har besvaret et utal
af spørgsmål – altid på sin stille og
saglige måde.
Foreningen takker for et godt og givtigt
samarbejde og ønsker Jørgen held og
lykke med fremtiden.
-benje
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Kathrine Lilleør som foredragsholder
på årsmødets første dag
Kathrine Lilleør (født 1964) er cand.
theol., ph.d., sognepræst ved Slagslunde
og Ganløse kirker på Sjælland, forfatter
og debattør.
Hun blev ph.d. på en afhandling om
H.C. Andersens Eventyr og har tidligere
været medlem af Det Etiske Råd og
formand for Grundskolerådet. Hun har
egen blog og klumme på Berlingske
og er landskendt fra diverse medier,
senest så 721.000 seere hende prædike
nytårsnat på DR.
Hun har skrevet flere bøger, herunder ”Tro mod Tro” sammen med Naser

Khader og bestselleren ”Kvinde, hvorfor græder du”, der er den næstmest
solgte biografi i Danmark siden 2009
med 45.000 eksemplarer. Hun er bogaktuel med ”Liv og ledelse” et mandsog erhvervsportræt af koncernchefen
Lars Nørby Johansen.

Foreningens hjemmeside
Kig jævnligt på www.hegnsyn.dk
- det gør 100 andre på hverdage

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.
Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738
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Program for årsmødet 2012
Fredag den 23. og lørdag den 24. marts 2012 på Christiansminde Kursuscenter,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, telefon 3330 4343

Fredag
Kl. 12.00:

Ankomst og frokost.

Kl. 13.00:

Mødet åbnes af formanden.

Kl. 13.15:

Indlæg v. sognepræst, forfatter og debattør Kathrine Lilleør.

Kl. 14.45:

Kaffepause.

Kl. 15.15:

Domstoles behandling af hegnssager v. dommer Ib Trabjerg.

Kl. 16.30:

Generalforsamling (se dagsorden i dette nr. af bladet)

Kl. 18.30:

Årsmødemiddag m. underholdning.

Lørdag
Kl. 08.30:

Formanden indleder lørdagens møde – Morgensang.

Kl. 08.45:

Indlæg v. fuldmægtig Flemming Jessen, FødevareErhverv.

Kl. 09.45:

Kaffepause.

Kl. 10.15:

Præsentation af foreningens nye rådgiver, advokat ……
Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra årsmødedeltagerne.
Svarpanelet består af en advokat samt rådgiverne Sv. G. Kofoed-Dam og
Holger Engvang.
Spørgerne opfordres til forinden at aflevere/fremsende spørgsmål (gerne
med skitse) til formanden eller forretningsføreren.

Kl. 11.45:

Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00:

Frokost og afrejse.

Deltagergebyr: Kr. 2800,- pr. person med overnatning.
Kr. 2100,- pr. person uden overnatning.
Tilmelding:

Klip blanketten på side 7 ud, og send den til forretningsfører Bent Jensen
– eller pr. mail og foreningens hjemmeside.

Sidste frist:

16. marts 2012.

Transport:

Afgang Odense Banegård til Svendborg fredag ca. kl. 11.10.
Afgang Svendborg til Odense Banegård lørdag ca. kl. 12.35.

Husk at medbringe Hegnsloven.
Bestyrelsen
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Register i kronologisk orden for numrene samt
Emneregister 2011

Årgang 2002 i nr. 93

• Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen:
Væltede træer og træer i skel
Tålegrænse
Kastanjetræ
Elhegn
Fredet asketræ i skel
• Nyt æresmedlem.

Årgang 2003 i nr. 97

Nr. 127

Tilsvarende registre for årgangene
1986-1999 findes i blad nr. 81.
Årgang 2000 i nr. 85
Årgang 2001 i nr. 89

Årgang 2004 i nr. 101
Årgang 2005 i nr. 105
Årgang 2006 i blad nr. 109
Årgang 2007 i blad nr. 113

September 2011

• „Fra formanden”.
• Tilmelding til kursus og efterårsmøde.
• Hegnsynskursus II løber af stablen.
• Hvad er en hæk?
• Program for kursus Hegnsynskursus II.
• Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen.

Årgang 2008 i blad nr. 117
Årgang 2009 i blad nr. 121
Årgang 2010 i blad nr. 125

Nr. 125

Februar 2011

• „Fra formanden”.
• Tilmelding til Årsmøde 2011.
• Indkaldelse til generalforsamling 2011.
• Årsregnskab 2010 og budget 2012 for foreningen.
• Forslag til vedtægtsændringer.
• Husk hegnsyns-statistikken for 2010.
• Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen:
Spørgsmål om hegn og vejareal
Spørgsmål om hegnslov eller bygningsreglement
Spørgsmål om hegnspligt
• Program for Årsmødet 2011.
• Register og emneregister i kronologisk orden for
Ret & Skel, årg. 2010.

Nr. 128
•
•
•
•

December 2011

„Fra formanden”.
Når et hegnsyn ender i en blindgyde.
Vellykket efterårskursusdag.
Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen:
Deklarationer
Beplantning ved skel
Skelbeplantning

Emneregister årgang 2011
Adresser, oplysning om honorarer m.v.
• februar/juni
• september/december

nr. 125/126
nr. 127/128

Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen
• februar/juli
• september/december

nr. 125/126
nr. 127/128

Det talte de om på Årsmødet 2011
Nr. 126

Juli 2011

• „Fra formanden”.
• Det talte de om på Årsmødet 2011.
• Skal Hegnsynene også være konfliktråd.
• Lægmænd som forligsmagere.
• Hegn langs veje – Hegnsyn og vejmyndighed.
• Evaluering af Årsmødet 2011.
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• juli

nr. 126

Emneregister for Ret & Skel, årg. 2011
• februar

nr. 125

Evaluering af Årsmødet 2011
• juli

nr. 126

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Register i kronologisk orden for 2010

•
•

• februar

februar/juli
september/december

nr. 125/126
nr. 127/128

nr. 125

Skal Hegnsynene også være konfl iktråd
Forslag til vedtægtsændringer

• juli

• februar

nr. 126

nr. 125

Tilmelding til kursus og efterårsmøde
”Fra formanden”
•
•

februar/juli
september/december

• september
nr. 125/126
nr. 127/128

nr. 127

Tilmelding til Årsmøde 2011
• februar

nr. 125

Hegn langs veje – Hegnsyn og vejmyndighed

Velkommen til Vissenbjerg

• juli

• september

nr. 126

nr. 127

Hegnsynskursus II løber af stablen

Vellykket efterårskursusdag

• september

• december

nr. 127

nr. 128

Husk hegnsyns-statistikken for 2010

Årsregnskab og budget for foreningen

• februar

• februar

nr. 125

nr. 125

Hvad er en hæk?
• september

nr. 127

Indkaldelse til generalforsamling 2011
• februar

nr. 125

Lægmænd som forligsmagere
• juli

nr. 126
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Generalforsamling
Fredag den 23. marts 2012 kl. 16.30 i Svendborg

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 fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til
vedtægtsændringer.
7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 23. februar 2012.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Alle fremmødte hegnsynsmedlemmer har stemmeret på
foreningens generalforsamling.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Afstemninger skal ske skriftligt, når blot 1 af de tilstedeværende
stemmeberettige medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen
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BREVKASSE
Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL’s brevkasse.
Her kan du få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love,
som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde.
Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til
Ret & Skel
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
eller mail til
bentjensen@hegnsyn.dk
... og få svar her i bladet.

Henvend dig til forretningsføreren!
Vedr. RET & SKEL
• når det ikke skal fremsendes mere, eller det
skal sendes til en anden person
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re n s
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• ved adresseændringer
• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).

Derfor - ram plet ved at ringe eller skrive til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 6169 0397. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside: www.hegnsyn.dk
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„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:
Tidl. formand
Svend Gunnar Kofoed-Dam
Tlf. 5649 6173 · E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk
eller hos
FødevareErhverv
v/ Flemming Jessen
Tlf. 4189 2511 · E-mail: fj@ferv.dk
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til:
Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 5820 (helst mellem kl. 9 og 12)
Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse
af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på:

www.hegnsyn.dk

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Fat papiret og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC
og send gerne en diskette eller mail til:
bentjensen@hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

På vej til Årsmøde...
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