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Foreningens formand gennem 9 år,
Helge Sølgaard (th) takkede sammen med
Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen.
Preben Andersen takkede
på bestyrelsens vegne.
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Fra formanden
Tak for sidst på Årsmødet den 16.-17. marts 2007, som var
det første årsmøde med den nye kommunestruktur for alle
landets kommuner, og som blev afholdt på Christiansminde
Kursuscenter i Svendborg.
Strukturen gør, at der nu er færre hegnsynsmænd, og
derfor var der forventet færre deltagere, ligesom der i dette første år
i den nye struktur var problemer med kontakt til alle landets nye Hegnsyn, men alt det til trods, var der dog et pænt fremmøde.
Fra Foreningen af Hegnsyn endnu engang velkommen til alle hegnsynsmedlemmer og sekretærer. Tak for god debat og nye ideer, som
vi vil arbejde videre med i bestyrelsen.
Årsmødet i 2007 var også årsmødet hvor der holdtes generalforsamling med valg til bestyrelsen. Dette sker normalt hvert 4 år.
Vores formand gennem 9 år, Helge Sølgaard, ønskede ikke genvalg.
En stor tak til Helge for mange års dygtigt formandskab. Undertegnede
blev valgt til formand, og jeg takker for valget.
Næstformand Søren Christensen ønskede heller ikke genvalg, også
her tak for indsatsen. Nyvalget blev Mogens Peulicke, og de resterende
i bestyrelsen blev alle genvalgt.
Jeg håber på videreførelse af et godt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig, og resultatet af det kan ses et andet
sted i bladet, ligesom navne og adresser fremgår af side 4.
For første gang i mange år holdtes årsmødet ikke på Nyborg Strand,
men på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Næste år holdes
Årsmødet igen på Christiansminde Kursuscenter, den 28. og 29. marts.
Det sene tidspunkt i marts skyldes dels påsken og dels Kommunernes
Landsforenings årsmøde som vi ikke ønsker at falde sammen med.
Forhold, der kan forbedres, vil der blive arbejdet med. Til fremtidige årsmøder vil der også blive afsøgt andre placeringsmuligheder.
Foreningen af Hegnsyn har i foråret afholdt to kurser for nye hegnsyns m/k’er og -sekretærer, et kursus i Haslev på Sjælland og et på
Snoghøj Højskole i Jylland, begge med god tilslutning.
Næste begivenhed for foreningens medlemmer bliver regionsmøde
på Sjælland, nærmere bestemt i Roskilde lørdag den 27. oktober 2007
- sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mødet vil blive nærmere omtalt
i næste nummer af Ret og Skel, hvor der også bringes tilmeldingsblanket.

God sommer!
Jens Ernst Nielsen
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FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK
Gedhusvej 17, 7441 Bording, tlf. 97 14 54 50.
Hjemmeside: hegnsyn.dk

Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording.
Tlf. 97 14 54 50. E-mail: jenie@ikast-brande.dk

Næstform.:

Mogens Peulicke, Helsingør kommune
Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten
Tlf. 30 32 11 83. E-mail: fleur@stofanet.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 62 23 15 30. E-mail: jn@hegnsyn.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 28 13 52 38. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune
Langholm 23, 4000 Roskilde
Tlf. 46 75 75 32. E-mail: dot-halfdan@webspeed.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97. E-mail: bentjensen@hegnsyn.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@dlgmail.dk og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne
Holst og Lone Bundgaard, 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 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 adressen hegnsyn.dk
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Formandsskifte i en brydningstid
Færre kommuner, og dermed færre Hegnsyn – en ny
epoke er begyndt. Det var anledningen til, at Helge
Sølgaard efter 13 år i bestyrelsen for foreningen, heraf de 9 år som formand, ønskede at lade nye kræfter
komme til i såvel bestyrelsen som på formandsposten.
-Jeg har nu været formand i 9 år,
og derfor må det være på tide, at
der kommer nye til, bekendtgjorde
Helge Sølgaard mod slutningen af
sin beretning til årsmødedeltagerne i Svendborg, og han uddybede sin beslutning med at fastslå,
at formandshvervet havde været
et fantastisk job, som havde givet
ham mange glæder.
-Jeg har fået rigtig mange
venner rundt omkring i landet,
som har kontaktet mig flittigt –
ikke fordi jeg tror, de har opfattet
mig som værende fagligt bedre
end dem selv, men simpelthen
fordi de har haft behov for en sludder i en sag, som man har ønsket
at vende i luften.
-Det vil jeg komme til at savne,
ligesom jeg vil komme til at savne
den bestyrelse, som jeg, med lidt
udskiftning, har arbejdet sammen
med i alle mine formandsår. Når
man har det hyggeligt i sin bestyrelse, er det en fornøjelse at deltage i bestyrelsesarbejde, og man
glæder sig hver gang til at mødes
på ny i arbejdet – og ikke mindst
til ved afslutningen at få en bid
brød i en afslappet stemning.
-Derfor vil jeg sige tak for den
forløbne periode, sluttede Helge
Sølgaard sin sidste beretning i Foreningen af Hegnsyn.

Helge Sølgaard var ikke den eneste, der valgte at takke af som
bestyrelsesmedlem, da også Søren Christensen fra Sindal, efter
kun et år i bestyrelsen og næstformand, levede op til sit valgløfte
om, at han kun ville sidde i det netop overståede overgangsår.
Den nye formand er midtjyde
Som nyt medlem af bestyrelsen
og foreningens 6. formand valgte
forsamlingen, efter bestyrelsens
indstilling og med akklamation læplantningskonsulent Jens Ernst
Nielsen, 55 år og medlem af IkastBrande Byråd (V). Den nyvalgte
har ikke tidligere været medlem af
foreningens bestyrelse, men det
sidste år har han været den ene af
foreningens 2 revisorer.

Jens Ernst Nielsen har erfaring
fra 13 års byrådsarbejde og har
været formand
for Hegnsynet,
først i Ikast Kommune i 8 år, og
derefter fra årsskiftet som formand for Hegnsynet i sammenlægningskommunen Ikast-Brande.
Efter en landmandsuddannelse
blev han uddannet som skov- og
landskabsingeniør og var i et par
år lærer på Kolding Tekniske Skole,
inden han blev læplantningskonsulent.
Jens Ernst Nielsen er gift og
har fire voksne børn. Familien, der
bor på en gård, fungerer desuden
som pleje- og aflastningsfamilie
for børn og unge samt mødre med
børn.
Valget af den nye formand er
historisk på den måde, at det er
første gang i foreningens 33 årige
historie, at der vælges en formand, bosiddende vest for Storebælt. Rækken af tidligere formænd
ser således ud:
1. Knud Frederiksen,
Lyngby
1973 – 1975
2. Preben Madsen,
Fredensborg 1975 - 1982
3. Karl Poulsen,
Lyngby
1982 - 1986
4. Svend Gunnar Kofoed-Dam,
Svaneke
1986 – 1998
5. Helge Sølgaard,
Vedbæk
1998 – 2007
Som et kuriosum kan nævnes, at
når valgåret i år er skiftet til et
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ulige år, hvor det ellers, bortset
fra stiftelsesåret og på grund af
dødsfald, har været lige år, skyldes det den nye kommunalreform,
hvor kommunalvalgene i de sammenlagte kommuner blev udskudt
1 år, fra 2005 til 2006, hvorved de
gamle Hegnsyn også blev forlænget med 1 år.
Dette udlignes dog igen, da
den nye periode for de nuværende
Hegnsyn kun er 3 år – til og med
2009.
Bestyrelsen
Som nyt bestyrelsesmedlem
efter Helge Sølgaard valgtes Mogens Peulicke fra Helsingør Kommune, hvor han har været medlem og formand for Hegnsynet i
mange år, lige som han har været
medlem af byrådet i Helsingør.
Endelig var der nyvalg af 2
revisorer, Søren Christensen, Hjørring og Jakob Rohde, Aalborg.
Bestyrelsen ser de næste 3 år
således ud:
Formand:
Jens Ernst Nielsen,
Ikast-Brande (nyvalgt)

Næstformand:
Mogens Peulicke,
Helsingør (nyvalgt)

Kasserer:
Jørgen P. Nielsen,
Svendborg (genvalgt)

Sekretær:
Preben Andersen,
Nørre Djurs (genvalgt)

Bestyrelsesmedlem:
Halfdan NørgaardMortensen,
Roskilde (genvalgt)

-benje

En ny æra er begyndt
Den afgående formand, Helge Sølgaard, forelagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i Svendborg

Christiansminde

Dette er både den 1. og den 2.
beretning for indeværende valgperiode for Hegnsynene. Det er i
øvrigt årsmøde nummer 33.
For de nye kommuner, der har
ændret størrelse, er det nye Hegnsyn, der møder i dag, mens det for
de øvrige er de personer, der blev
udpeget sidste år.
Denne særlige situation, som jo
skyldes kommuneomlægningen,
sætter nu for anden gang sit særlige præg på vort årsmøde, og
desværre også på en negativ
måde, da mange nye hegnsynsfolk ikke er blevet registreret i
systemerne endnu og derfor ikke
er med. Mange andre har ikke af

de nye kommuner fået Ret og Skel
nummer 109, hvor man skulle tilmelde sig dette årsmøde.
Som det har været sædvane,
vil jeg starte med at nævne foreningens formål, som ifølge vedtægterne er, ”Varetagelse af fælles interesser – herunder udøvelse
af kursusvirksomhed og udgivelse
af bladet, Ret og Skel”.
Varetagelse af fælles interesser omfatter jo næsten alt, hvad vi
laver i foreningen, og ser vi bort
fra kurser og selve bladet, som er
det konkrete, så opfatter vi vort
fællesskab som værende det, at
holde gang i en forening, hvor vi
støtter og servicerer medlemmerne på bedste vis.
Om det, vil jeg vende tilbage
senere i min beretning. Først nogle
faktiske data.
Medlemstallet
Medlemstallet af Foreningen af
Hegnsyn kender vi endnu ikke
endeligt, men vi forventer, at så
godt som alle kommuner tilslutter
sig foreningen.
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I forbindelse med strukturomlægningen skrev foreningen
medio 2006 til samtlige nye kommuner for at orientere om reglerne for udpegning af Hegnsyn.
Vi omtalte her muligheden for, at
en kommune kan udpege mere
end ét hegnsyn, - og da mange af
de nye kommuner er geografisk
meget store, er det vores forventning, at der nok er en del, der har
benyttet denne mulighed. Vi har
hørt fra nogle, men langtfra alle,
hvorfor vi ikke endnu har det præcise antal medlemmer af foreningen.
Foreningens vejledning blev i
øvrigt godt modtaget, hvilket bekræftes af en række positive tilkendegivelser.
Økonomien
Økonomien er på plads, og det er
vigtigt, her hvor vi er på vej over
i en anden struktur.
Vi har lagt et budget for de
kommende år, som tager højde
for, at vi kan komme videre. Det
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vil jeg ikke komme nærmere ind
på her, idet økonomien naturligt
hører hjemme under punkterne 4
og 5 på dagsordenen.
Årsmødet 2006
Da det var mødet, hvor mange
kommuner efterfølgende skulle
nedlægges, var der også mange
hegnsynsfolk, der deltog for sidste gang. Det synes bestyrelsen,
der var grund til at fejre, så derfor
blev det også et årsmøde, hvor
man havde mulighed for at få sin
ledsager med.
Der var lavet et særligt arrangement for ledsagerne med en tur
rundt på Sydfyn, og jeg har indtryk af, at de fik en god oplevelse.
For vi andre var det årsmødet, der
var i centrum.
Første foredrag efter frokosten var med Specialkonsulent Sanne Kjær, Naturklagenævnet, som
indledte med at fortælle om Naturklagenævnet og dets arbejdsområde. Det er jo et område, som vi
ofte støder på - for ikke at sige, at
Naturfolk og Naturklagenævnet
efterhåndenpresser sig stadig
stærkere på i
mange af samfundets forhold.
Sanne Kjær
redegjorde specielt for forskellen mellem på
den ene side
hegnsloven og
nabostridigheder, og på den

anden side stridigheder mellem
borgere og de offentlige myndigheder - som eksempelvis afgørelser i planspørgsmål.
Næste foredrag var med Anna
Holst fra Direktoratet for FødevareErhverv, der orienterede fra
Direktoratets daglige arbejde med
hegnsyn.
Anne Holst fokuserede i særlig grad på de ændrede forhold
omkring Kommunalreformen, men
kom også ind på de ændringer,
der er sket omkring Politi- og
domstolsreformen, - som jo har
stor indflydelse på hegnsområdet.
Anne Holst redegjorde i særlig
grad for forslaget om, at et hegnsyn fremover kan behandles af
domstolene i 1. instans, såfremt
parterne er enige derom.
Dette er som bekendt vedtaget
efterfølgende, men vi har i bestyrelsen endnu ikke hørt om eksempler derpå. Men vi skal ikke
glemme, at det nok - alt andet lige
- vil være mere besværligt og
langt dyrere at benytte denne
mulighed.
Anne Holst fortsatte herefter
med at fortælle om en sag, som
direktoratet - via justitsministeriet - havde modtaget en klage.
Det var en sag, hvoraf det helt
tydeligt fremgår, at hegnsynet ikke
har overholdt hegnslovens bestemmelser.
Anne Holsts budskab med denne
sag var et klart eksempel på, at
Hegnsynet skal overholde de formelle procedurer i loven, og at
man selvfølgelig skal bruge lovens
indhold.

Derefter var der generalforsamling, hvorfra der foreligger referat.
Aftenfesten blev endnu engang en hyggelig oplevelse med
god mad og – vin, og med liflig
sang fra deltagerne. Aftenens underholder, tryllekunstneren Henrik Svanekær fik mig til at tvivle
på, om der alligevel er fup ved alt,
hvad tryllekunstnere laver.
Vi havde ledsagere med, så vi
skulle selvfølgelig også have en
dans, og det forgik til tonerne fra
de fire drenge - med navnet: No
Name.
Lørdagen startede med morgensang.
Herefter fortsatte etnograf
Anne-Marie Christensen med et i
frisk indlæg omkring rets- og fredsstrategier i nabokonflikter - og
brugen af Hegnsyn.
Anne-Marie har under sin uddannelse fokuseret vældig meget på
disse forhold, og har parallelt med
sit studie fulgt Hegnsynet i Aarhus
igennem flere år.
Herefter indledte Advokat Jørgen Jørgensen dagens spørgerunde med et kort indlæg omkring
”Særlige forhold ved hegnsyn”.
Sidst på programmet var
spørgerunden, hvor Advokat Jørgen Jørgensen, Svend Gunnar
Kofoed-Dam og Holger Engvang
svarede på spørgsmål fra salen.
Det er normalt ét af mødets højdepunkter, og jo bedre spørgsmål
der kommer fra salen, jo bedre
bliver debatten.
Evalueringen af årsmødet blev
bragt i Ret og Skel nr. 106.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 4 møder i
årets løb, og har her taget udgangspunkt i de mange forslag og
ideer, der har været til rådighed.
Uddannelse, rådgivning og støtte til medlemmerne har igen været de gennemgående temaer på
vore møder. Det vil jeg vende
tilbage til senere.
Bestyrelsen har også fulgt udviklingen omkring kommunesammenlægningerne – og dette ikke
mindst set i lyset af, at der fra
medlemmerne har været stillet en
række spørgsmål i den anledning.
Det er dog vort indtryk, at det er
gået forbavsende roligt rundt
omkring i landet - uagtet, at en del
kommuner fortsat prøver at slippe
igennem opgaven ved at bede

Værelsesudsigt fra Christiansminde
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Hegnsynene om selv at konstituere sig - eller at de glemmer, at
hvert hegnsynsmedlem skal have
sin egen suppleant.
Det er dog først sent i slutningen af 2006 at konstitueringerne i
de nye kommuner er faldet endelig på plads, og det kniber desværre også visse steder med at
give hegnsynsmedlemmerne orientering om deres ud- / genudpegning.
Parallelt med kommuneomlægningen er der sket en tilsvarende omlægning af foreningens
arbejde på hele det administrative
område. Det er i særlig grad vores
nye forretningsfører Bent Jensen,
der har stået for denne omlægning, og jeg har forstået på Bent,
at der stadig står en del tilbage.
Jeg vil opfordre alle til at være
Bent Jensen behjælpelig med at
bringe forholdene på plads, eksempelvis hvis man hører om
hegnsynsmedlemmer, der ikke får
bladet Ret og Skel. Tilsvarende vil
jeg opfordre til, at man husker at
give forretningsføreren besked,
når der sker ændringer i forbindelse med flytning m.v.
Som nævnt er der også sket
store ændringer indenfor domstolene, og det gør det ikke nemmere
for foreningen at få fat i de afgørelser, der finder sted, når sager
indbringes for domstolene.
Retskredsene er jo som bekendt meget selvstændige, - så
selv om vi har en aftale med domstolsstyrelsen og med dommerforeningens formand om, at vi
skal have tilsendt domsafgørelser,

der vedrører hegnsyn, er det svært
at få aftalen overholdt. Vores bestyrelsesmedlem Preben Andersen gør ellers et stort arbejde for
at fremskaffe alle hegnsafgørelser
ved domstolene, men der kommer altså kun ganske få.
Det kan skyldes, at der kun
forekommer få afgørelser, så derfor vil vi under alle omstændigheder gerne høre, hvis I som hegnsynsfolk får viden om afgørelser i
forbindelse med hegnsyn.
Vi arbejder fortsat med foreningens hjemmeside hegnsyn.dk,
og har på det seneste foretaget en
større omorganisering, som gør
den mere brugervenlig. Vi betragter Hjemmesiden som en meget
vigtig informationskilde for vore
medlemmer, som vi derfor opfordrer alle til at gøre flittig brug af.
Kurser og regionsmøder
Der har været afholdt begynderkursus for hegnsynsmedlemmer
og sekretærer i foråret 2006, ligesom der har været afholdt et meget velbesøgt regionsmøde i
Svendborg i efteråret 2006.
For 2007 har der været en del
forespørgsler om kurser – først og
fremmest fra nye hegnssynsmedlemmer. Der vil i april måned blive
afholdt 2 begynderkurser om
hegnsyn - dels i Haslev på Sjælland og på Snoghøj højskole i
Jylland. Jeg skal opfordre specielt
nye hegnsfolk til at deltage i et
begynderkursus. Der er allerede
kommet en del tilmeldinger, men
vi skal gerne have mange flere og bliver der overtegnet, vil vi

søge at efterkomme behovet. Så
vær opmærksom på kurserne den
20. og 28. april, og fortæl venligst
derom, når I kommer hjem.
Der er ligeledes planlagt et
Regionsmøde til lørdag den 27.
oktober på Sjælland. Det er på
disse møder, at vi rigtig får mulighed for at drøfte ganske almindelige hegnsynsforhold - og specielt
at diskutere løsninger under kyndig vejledning. Regionsmøder er
efter bestyrelsens opfattelse én af
de bedste måder for hegnssynsfolk at holde sig ajour på.
Årsmødet i 2008 holdes i Svendborg den 28. – 29. marts 2008.
At være hegnsynsmand er efter min opfattelse et ærefuldt job
i samfundet, som giver status og
mange glæder, - men det kræver
sin ”mand”, og kender man ikke
reglerne godt nok, kan jobbet i
stedet blive en plage. Og det er
ikke blevet lettere at være hegnsynsmand - i disse år, hvor kravene fra ”kunderne” bliver stadig
større - og ikke mindst efter, at
parterne stadig oftere møder frem
med deres advokater under hegnsynene.
Derfor kan vi ikke nok opfordre til, at man uddanner sig, og
foreningen vil løbende afholde de
kurser, der måtte være behov for.
I den forbindelse ser vi også
gerne, at der melder sig folk fra
vores kreds, som vil hjælpe med
undervisning. Vi ved, at der findes
en masse dygtige hegnsynsmænd
og hegnsynsekretærer rundt omkring i landet, som vil være glimrende undervisere. Det er helt af11

gørende, at foreningen løbende
tilføres nye kræfter, så kontakt
venligst undertegnede eller ét af
de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ret & Skel
Vort medlemsblad er planmæssigt udkommet 4 gange siden sidste årsmøde.
Bestyrelsen har løbende drøftet
bladets indhold, da vi ser det som
et godt og nødvendigt fagligt og
organisatorisk medlemsblad.
Men med det færre antal medlemmer, der kan ventes i foreningen fremover, er det afgørende,
at bladet altid er til debat.
Med hensyn til bladets indhold
er det bestyrelsens opfattelse, at
vi må fastholde ideen med en
leder, som formanden står for - ud
fra hvad, der er aktuelt på det pågældende tidspunkt. Desuden vil
vi tilstræbe gode faglige indlæg samt kommentering af de domme
vedrørende hegnsyn, der afsiges
ved domstolene.
Vi opfordrer til læserindlæg –
og gerne dialog, og har man behov for hjælp, kan man altid henvende sig til redaktør Bent Jensen,
som vil vejlede om bladets virke
og udgivelsestider.
Advokat Jørgen Jørgensen,
som vi de seneste par år har brugt
i forskellige sammenhænge, og
som vi møder under spørgerunden
i morgen formiddag, har tilbudt
sig som brevkasseredaktør i Ret
og Skel, så vi kan opfordre til, at
der stilles spørgsmål - eller rettes
forslag til denne brevkasse.
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Faglige indlæg til bladet, som
vi anmoder om - eller godkender,
og som beskriver og uddyber et
særligt område, vil blive honoreret efter foreningens takster.
Bladet er en vigtig del af vort
virke, og jeg vil sige tak til Bent
Jensen for et godt og læseværdigt
blad.
Individuel rådgivning
Det er vigtigt, og måske det aller
vigtigste for en forening som vores, at have en spørgetjeneste.
Derfor er vi glade for, at Holger
Engvang og Sv. G. Kofoed-Dam
fortsat er til rådighed i den primære spørgetjeneste. Jeg ved, at
I begge har nok at gøre, og det
siger vi jer tak for.
Bestyrelsen er også til rådighed, og bliver kontaktet flittigt.
Men vi har også Anne Holst fra
Strukturdirektoratet at trække på,
og vi har mulighed for at kontakte
Lektor Lars Ramhøj fra Ålborg Universitetscenter, som er specialisten i matrikel- og skelforhold.
Som nævnt har vi også advokat Jørgen Jørgensen, som er privat praktiserende advokat. Vi kan
dog ikke tilbyde, at man blot kan
ringe til ham, men via brevkassen
i bladet kan man bruge ham, og til
vore møder er han til rådighed, så
forbered jer venligst dertil.
Endelig har vi også hinanden
at trække på. Glem ikke, at årsmødet her i Svendborg i høj grad
har til formål at skabe kontakter
med andre hegnsynsfolk. Og så
skal vi heller ikke glemme den
Røde bog (den kommenterede

Hegnslov), som er et uundværligt
redskab for enhver hegnsynsmand. Den bør alle hegnsynsfolk være i besiddelse af.
Der har de sidste par år været
en del spørgsmål til loven om Markog Vejfred. Vores specialist på
området Holger Engvang har derfor samlet op på de artikler, der i
tidens løb er skrevet om dette
emne. Artiklerne er samlet og genoptrykt i Ret og Skel nummer 108
- som et særligt temanummer, og
det er et meget fint grundlag for
håndtering af mark- og vejfredsspørgsmål.
Endnu engang tak til Holger for
det store arbejde med at samle
materiale. Jeg ved, at du gerne
ville have udgivet det som en lille
bog, men sådan blev det ikke, og
jeg synes, at det resultat, der er
kommet ud af det, er flot.
Slut som formand
Jeg har nu været formand i 9 år,
og derfor må det være på tide, at
der kommer nye til. Hvad er derfor
mere naturligt end at benytte
denne omstrukturering af foreningen til at lade en ny formand tage
over?
Det har været et fantastisk
job, som har glædet mig meget.
Jeg har fået rigtig mange venner
rundt omkring i landet, som har
kontaktet mig flittigt – ikke fordi
jeg tror, de har opfattet mig som
værende fagligt bedre end dem
selv, men simpelthen fordi de har
haft behov for en sludder i en sag,
som man har ønsket at vende i
luften.

Det vil jeg komme til at savne,
ligesom jeg vil komme til at savne
den bestyrelse, som jeg, med lidt
udskiftning, har arbejdet sammen
med i de 9 år.
Når man har det hyggeligt i sin
bestyrelse, er det en fornøjelse at
deltage i bestyrelsesarbejde, og
man glæder sig hver gang til at
mødes på ny i arbejdet – og ikke
mindst til ved afslutningen, at få
en bid brød i en afslappet stemning.
Tak for den forløbne periode!
Som formand kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at
have nogen at trække på - i en
forening, der i det væsentlige må
basere sig på frivillig arbejdskraft.
Derfor vil jeg slutte med at
rette en tak til alle, der deltager i
arbejdet med foreningen. Som
sagt vil jeg komme til at savne det
– selvom min kone ofte har været
lidt utilfreds med, at opkaldene
gerne sker midt i spisetiden.
Først og fremmest vil jeg sige
tak til mine kolleger i bestyrelsen.
Det trods alt os, der i fællesskab
har
haft ansvaret for, at det hele har
fungeret. Men lige så vigtigt er
det, at vi har vore specialister,
vore rådgivere og vore undervisere. Her vil jeg sige tak til Anne
Holst, til Lars Ramhøj, til Jørgen
Jørgensen, og til de to nye undervisere Jørgen Fjordvald og Hans
Lauritsen, som har tilbudt sig, efter at de i flere år i øvrigt har
arbejdet som hegnsynsfolk.
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Og endelig en tak til Sv. G.
Kofoed-Dam, Holger Engvang og
Bent Jensen. Vi betragter jer som
vore medarbejdere, som vi har et
helt specielt forhold til.
Og til slut tak til vore medlemmer – tak fordi I bakker os op!

Henvend dig til
forretningsføreren!

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 forretningsføreren sig af.
Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk eller via foreningens
hjemmeside: hegnsyn.dk
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Med fokus på skel
Landinspektør, lic. geom. Lars Ramhøj fra Aalborg
Universitet tegnede for årsmødedeltagerne en vigtig
vinkel på de skelproblematikker, som Hegnsynene
ofte møder i marken.
Skelfastlæggelse:
Fastlæggelse af ejendomsgrænsen
ved skelmærker – må kun foretages af landinspektører, enten som
• skelafsætning (ensidigt)
– f.eks. i forbindelse med
byggeri eller
• skelforretning, hvis uenighed

Lars Ramhøj

Fra Lars Ramhøjs foredrag har vi
lånt nogle dias, som i store træk
gengives her.
Indlægget omfattede bl.a. følgende forhold:
• Matriklens bestanddele, kvalitet og anvendelse
• Skelfastlæggelse
• Skelproblemer (herunder i
hegnsager)
• Fordeling af omkostninger
ved skelforretninger
• Hegnsyn og skel

Ejendomshævd:
• Det forhold, at rådighedsudøvelse i min. 20 år kan medføre, at man får ejendomsret til det, man råder over

Med kun to mulige resultater
• den registrerede grænse eller
• grænsen i marken, hvis den
er forandret ved hævd
Hegnsynet ”møder” skel:
• under hegnsynsforretningen
• under eller efter en skelforretning
Afmærkning og opmåling:
Registrering af skel i nyere tid
(efter 1949) forudsætter:
• at skellet er afmærket (typisk med jernrør eller betonpæle)
• at skellet er indmålt (det er
det der gør, at man normalt
kan genafsætte skellet rimeligt præcist)
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Skelmærker må ikke fjernes
(jf. Udstykningslovens (UL) § 45):
• men mangler ofte
• retablering: skadevolder betaler - men i praksis reelt
ejeren
• problemet er bevisbyrden
(domstolsanliggende)
Skelafsætning eller skelforretning:
• Skelafsætning (egnet hvis
tvivl, men ikke hvis tvist)
- det registrerede skel afsættes (forudsat, at skellet er uforandret)
- er skellet ændret, skal
ændringen registreres
(matrikulær sag)
• Skelforretning (egnet hvis
tvist)
- ejendomsgrænsen skal
afsættes (landinspektøren kan også tage stilling
til hævd)
- forudsætter ikke enighed
Skelfastlæggelse:
Ved skelfastlæggelse er det ejendomsgrænsen, der skal fastlægges på grundlag af
• matriklens oplysninger
• forholdene i marken og
• parternes oplysninger
➜ Landinspektørers gebet
Ved uoverensstemmelse mellem
grænsen i marken og den registrerede grænse, skal den faktiske grænse fastlægges som skel
• hvis der er vundet hævd eller
• hvis forandringen skyldes
naturens kræfter
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Uoverensstemmelse mellem matrikelkortet og grænsen i marken
kan skyldes unøjagtigheder i kortet – Landinspektørens gebet.
Hvor ligger skellet?
• Fælleshegn: i midten
• Egne hegn: typisk parallelt
med skellet. OBS! mulighed
for hævd
• Ensidige hegn: hovedgårde,
skove og kirker (fortov).
Hegnet står helt på egen
grund, men således at hegnets yderside ligger i skellet
• Labile grænser (vandgrænser): skellet følger grænsen
• Blinde skel (skel uden fysisk
form): den matrikulære
grænse er skel.
Imødegåelse af hævdskrænkelser:
• Fysisk (f.eks. af fast hegn) tvivlsom, hvis hævd er vundet
• Retligt
· skelforretning (afbryder
hævdsvirkning - forhindrer ikke fortsat råden)
· søgsmål
· hegnsynsag (duer ikke kan kun tage sig af hegnets udformning og forudsætter, at der ikke er
tvist om skellet)
· skelafsætning, som formentlig er tilstrækkeligt
grundlag for en politisag
(ulovlig indtrængen jf.
straffelov § 264 - men
ikke hvis afsætningen anfægtes af den ene part).
OBS! vær forsigtig med

·

·

at forsøge forlig, hvis tvist
(fortolkningsproblemer)
fogedforbud (garantistillelse) f.eks. i.f.b.m. byggeri (herefter sagsanlæg)
fogedsag efter skelforretning/dom (der udgør eksekutionsgrundlaget).

Skelforretninger:
• Konfliktløsningsorgan vedr.
skelstridigheder
· forestås af en landinspektør
· dennes afgørelse kan prøves ved domstolene
• Rekvireres af en af ejerne
• En udenretlig afgørelse
• Hegnsynsmand kan medvirke (sker yderst sjældent)
Forløb:
• Rekvisition
• habilitet
• indkaldelse
• åstedsforretning
· påstande
· landinspektørens undersøgelser
· vurdering af problemet
· forligsprøve
· foreløbigt skel (evt. udgiftsfordeling)
• erklæring/udtalelse
• indbringelse for byretten
• omkostningsfordeling (hegnsyn)
• notering
Resultatet af skelforretningen:
• Forlig om skel (skellet er
endeligt)
· og om omkostninger

· ikke om omkostninger
• Ikke forlig om skel (skellet
er foreløbigt)
· da heller ikke om omkostninger
• Sagen indbringes ikke for
domstolene (skellet er endeligt)
• Sagen indbringes for domstolene (skellet er foreløbigt)
• Dom (skellet er endeligt)
Hvem betaler?
• skelafsætning (mindre bekostelige - størrelsesorden:
5000 kr.)
· rekvirenten (medmindre
ejerne har aftalt andet)
• skelforretning (mere bekostelige - min. 25.000 kr.)
· rekvirenten, medmindre
der indgås forlig om andet, eller at hegnsynet på
rekvirentens begæring
foretager omkostningsfordeling mellem parterne
Hævdsbetingelserne:
• Rådigheden
· hovedprincip: der erhverves ret som rådet
· naturlig ejerråden
· udelukke ejers råden
· åbenlyst
· uafbrudt
• Berettiget råden (leje)
• God tro
• Entydig grænse
• Hævdstiden er 20 år
NB! Er der vundet hævd, er skellet
ændret, også selv om hævden
endnu ikke er blevet fastslået (og
registreret).
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Dækning af omkostningerne
ved en skelforretning:
Udgangspunktet: rekvirenten betaler
• landinsp. kan forlange ácontobetaling eller sikkerhedsstillelse
• rekvirenten må selv indkræve den del, andre påtager
sig eller bliver pålagt at udrede Retshjælpsdækning
(husforsikringer m.v.)
• for den del, den pågældende
måtte blive pålagt at udrede
• advokat skal medvirke
Refusion fra statskassen (udstykningsloven)
• bevilges af statsamtet
• udredes af Kort & Matrikelstyrelsen.
Hvem foretager omkostningsfordelingen?
Landinspektøren
• hvis enighed på åstedsmødet
• men formentlig kun hvis forlig om skellet
• fordeling fifty/fifty?
• sker ikke så sjældent
Hegnsynet (hvis skellet er endeligt)
• på begæring af rekvirenten
• når skellet er endeligt
• fordelingen fastsættes som
andele
• er det normale
Domstolene (hvis skelspørgsmålet
indbringes).
Refusion er mulig uanset hvem,
der har foretaget fordelingen.
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Omkostningsfordeling ved
Hegnsynet:
Hvis landinsp.s afgørelse ikke indbringes for domstolene, kan rekvirenten efter UL § 39 anmode
hegnsynet om at fordele skelforretningens omkostninger
• det skal ske skriftligt og senest 8 uger efter modtagelsen af opgørelsen (regningen)
• Hegnsynets stillingtagen forudsætter, at hegnet er endeligt, hvorfor afgørelse først
bør træffes 8 uger efter skelforretningen (redegørelsesdatoen)
• Hegnsynet skal ikke vurdere
omkostningernes rimelighed
eller skelforrentningens forløb eller lovlighed
Hegnsynets afgørelse kan indbringes for domstolene.
Fordelingsgrundlaget:
UL § 39, stk. 1: fordeling under
hensyntagen til
• parternes interesse (i at kende skellets placering)
• baggrunden for og
• resultatet af skelforretningen
Udmøntning forudsætter et godt
kendskab til sagen.
Hvordan får Hegnsynet, der jo normalt ikke har overværet skelforretningen, det fornødne kendskab til sagen?
• hvis foreløbigt skel (ikke forlig): landinsp. redegørelse
• hvis forlig på åstedsmødet:
landinsp. redegørelse/udtalelse fremsendes til Hegnsynet som bilag til anmodningen om udgiftsfordeling

Intet til hinder for, at landinsp.
indkaldes til hegnsynsmødet m.h.p.
at få detaljer om sagens omstændigheder og baggrund
Skelforretning – omkostningsfordeling:
Vejledende reduktionsskema for
omkostningsfordeling ved skelforretninger (ikke lovfæstet):
Rekvirent 100 %.
Evt. reduktion med:
25 - 50 % hvis usikkerhed om
skellets beliggenhed
25 - 50 % hvis medhold
25 - 75 % nødvendiggjort af nabo
(chikane m.v.)
Kursiv markerer udgangspunktet.
OBS! Alle omkostninger kan evt.
pålægges én part.
Refusion af skelforretningsomkostninger:
• svarer til ”fri proces”
• hvis rimelig grund til at rekvirere forrentningen og
• hvis trang (udgiften medfører betydeligt afsavn)
• kan søges af alle parter
• inden eller efter skelforretningen
• refusion af mere end halvdelen af omkostningerne forudsætter, at Hegnsynet har
foretaget fordelingen
• udbetales til adressaten (eller rekvirenten/landinsp.
hvis samtykke)
• i 1992-96 gennemsntl: i alt
471.000 kr. i 26 sager, svarende til 18.000 kr. (største
beløb 68.000 kr.)
• i ca. hver 10. sag.

Skelspørgsmål under en hegnsynsag:
Hegnsynsforretninger angår hegn
i skel
• det er ikke nødvendigt at
parterne eksplicit giver udtryk for enighed om skellets
beliggenhed
• det er tilstrækkeligt, at hegnet opfattes som fælleshegn
Hegnsynsforretningen skal sættes i bero
• hvis tvivl om skellets beliggenhed (f.eks. ingen synlig
grænse).
• hvis tvist omskellets beliggenhed
• hvis der indgås forlig om
hævd, eller
• aftale om en skelændring,
da en sådan enighed forudsætter, at den ændrede
grænse søges registreret/
kan registreres
Hvordan tackles skel ved en
hegnssynsforretning?
Parterne
• anfægter ikke hegnets placering (implicit)
• er enige om, at hegnet udgør fælleshegnet/står i skel
(eksplicit)
Hegnssynsforretningen fremmes.
Der er/opstår uenighed om hegnet står i skel
Hegnssynsforretningen må sættes i bero
• afventer skelfastlæggelse
• den, der anfægter hegnets
placering, har aben (skal søge
skellets placering afklaret).
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Forskel på tvivl og tvist:
• Hvis der tvivl
· er det tilstrækkeligt at
skellet afsættes, hvem
der rekvirerer, må aftales
• hvis der er tvist om skellet
· påhviler det den, der påstår, at hegnet ikke står i
skel, at få skellet fastlagt
(gælder ikke egne hegn).
· det påhviler den, der anfægter hegnets placering
at rekvirere en skelforretning.
Hegnslovens §37
Stk. 1. Fremsættes der under forhandlingerne for hegnsynet påstand om, at det eksisterende hegn
ikke er et fælleshegn, fastsætter
hegnsynet en frist, inden for hvilken vedkommende part må søge
dette spørgsmål afgjort efter reg-

lerne om afsætning af ejen-domsgrænser i kapitel 5 i lov om udstykning og anden registrering i
matriklen. . . . .
Hegnsynet:
• bør ikke tage stilling til hævd,
skel mv.
• fordi dette ikke kan vurdere
hævdsgrundlaget
• eller definere skellets placering (mærker/mål)
• en hegnsynsag binder ikke
en senere skelafsætning/
skelforretning, medmindre
der også en indgået forlig
om skellet
• en skelforretning kan ikke
afgøre tvister om skelforligets indhold.

-benje

Hegnsloven – en anderledes lov
Fuldmægtig Anne Holst var for en gangs skyld ikke
mødt op som repræsentant for direktoratet for FødevareErhverv på Årsmødet. I stedet mødte hendes
kontorchef, Morten Blom Andersen.
Morten Blom Andersen indledte
sit indlæg på årsmødets første
dag med at slå fast, at direktoratet
for FødevareErhverv, der hører
under fødevareministeriet, godt
nok var ansvarlig for hegnsloven,
men derudover ikke havde noget
med den at gøre, da de ikke deltog
i administrationen af den, ikke var
appel eller ankeinstans, men blot
vedligeholdte loven i forhold til
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folketinget og endelig sørgede for,
at den var tilgængelig for myndighederne, herunder Hegnsynene.
Hegnsloven er anderledes end
de fleste andre
love, vi har i Danmark, da den af kaKontorchef Morten
Blom Andersen var
ny på årsmødet.

rakter er mæglende, har til formål
at træde ind, når der er tvister, og
i øvrigt fører en meget tilbagetrukket rolle, hvis folk vel at mærke
selv kan finde ud af tingene.
Det er et smukt og godt princip, at der er frihed til at gøre som
man vil. Man kan lade være med
at have hegn, men kan bygge 5 m
høje hegn og man kan male dem
orange – når man som naboer er
enige om det. Det er først, når den
sidste forudsætning ikke er til
stede, at Hegnsynene kommer ind
i billedet for at træffe en afgørelse.
Hegnsynene har traditionelt
haft en nemmere, mere tilgængelig og mere lokal tilknyttet måde
at træffe afgørelser på, end den i
øvrigt normale tvistbillæggelsesmetode vi har, nemlig domstolene.
Hegnsloven er en ældre sag
fra 1950 og har ikke været genstand for de store ændringer. Senest 1. januar 2007 udsendtes en
ny lovbekendtgørelse, der indeholder nogle få ændringer som
følge af strukturreformen og retsplejereformen, hvorefter der nu
er en mulighed af parterne, hvis
de er enige herom, at gå direkte til
domstolene med deres tvist, i stedet for at gå til Hegnsynet.

Uafhængig myndighed
Hegnsynene er udpeget af kommunerne, men er en helt uafhængig myndighed. Kommunerne har
ikke nogen instruktionsbeføjelser
over for Hegnsynene, og de kan
ikke blande sig i sagerne og måden arbejdet tilrettelægges på.
Kommunerne har et ansvar for
vejledning af hegnsynsmedlemmerne og at disse fungerer i henhold til reglerne, og derfor er det
kommunen, der står med ansvaret, hvis noget går galt (med mindre, der er tale om meget grove
procedurefejl og bevidste overskridelser af kompetencen, hvor
den enkelte kan blive økonomisk
ansvarlig).
Kontorchefen understregede,
at direktoratet altid var til rådighed for Hegnsynene, i den forstand at de gerne vil bidrage med
at afklare tvivlstilfælde i forhold til
lovgivningen. Foruden Anne Holst,
som er de fleste bekendt, er der
tale om Lone Bundgaard, som beskæftiger sig med hegnsloven.
Morten Blom Andersen sluttede
med at endnu engang at byde
velkommen til de nye hegnsynsmedlemmer.

-benje
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Konfliktløsning
På årsmødet præsenterede antropologen
og konfliktmægleren Anne-Marie Christensen, Århus i sit indlæg forsamlingen
for 3 plancher om hegnskonflikter.
Vi gengiver plancherne her.
Sådan opfatter parterne i en nabokonflikt hinanden:
JEG ER:
DU ER:
_____________________________________________________________
FORHANDLINGSVILLIG
STEJL
VENLIG

IKKE TIL AT TALE MED

LARGE

EMSIG
PLAT
LATTERLIG
BARNLIG
UTILREGNELIG
(SIND) SYG
FARLIG (… OSV.)
=ÅRSAGEN TIL KONFLIKTEN

USKYLDIG
SOCIALITET

SKYLD
KONFLIKT

FREDS OG RETSSTRATEGIER I NABOKONFLIKT:
FRED =UNDGÅELSE=MORAL

RET=KONFRONTATION =AMORAL

UNDGÅ AT YTRE UENIGHED

YTRE SIN UENIGHED: ÅBEN
KONFRONTATION: AT SKÆNDES, RÅBE,
SKÆLDE UD, BRUGE ØGENAVNE

UD MELLEM SIDEBENENE

DAGLIGDAGENS ’TERROR’

UNDGÅ NABO/ IKKE HILSE

TAVSHED / PASSIVITET
OVERFOR NABOS ØNSKE

INDDRAGE OFFENTLIGE INSTANSER
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INDDRAGE OFFENTLIGE INSTANSER

MOTIVER BAG BRUGEN AF HEGNSSYN:
FAKTUELLE:

- AT FÅ RENE LINIER
- HVEM MÅ OG SKAL HVAD OG HVORNÅR?
- HVAD SIGER LOVEN?

MAGTMÆSSIGE:

- AT PRESSE SIT ØNSKE IGENNEM / TRUSSEL
- AT MODSTÅ NABOENS PRES

RELATIONELLE/
EMOTIONELLE:

- ’AT BLIVE SET’ OG AT GIVE IGEN:
- VREDE, TRISTHED, AT VÆRE BANGE, AT HAVE SPILDT
TID ETC.
- HÆVN, RETFÆRDIGHED.

MORALSKE /
KULTURELLE:

HVORDAN BØR MAN OPFØRE SIG, HVORDAN IKKE?
RET=MORAL=RETFÆRDIGHED.

FORSONING, AT BLIVE GODE VENNER, AT GENOPRETTE NABOSKAB ETC. ??

Evaluering af Årsmødet 2007
Der var i alt 70 til det første årsmøde, der afholdtes
på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Det
foregik i dagene 16. og 17. marts 2007, og alle fik
mulighed for at give deres mening om arrangementet
til kende. Det benyttede 54 sig af.
Det samlede indtryk af programmet:
Tilfredshedsgraden:
Antal:
Meget godt
17
Godt
32
Mindre godt
5
Dårligt
0

Procentvis:
31,5 %
59,3 %
9,3 %
0 %

Årsmødets gennemførelse:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Procentvis:
27,8 %
63,0 %
5,6 %
3,7 %

Antal:
15
34
3
2
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Udbytte med hjem:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Antal:
12
39
3
0

Procentvis:
22,2 %
72,2 %
5,6 %
0 %

Mødestedet/Christiansminde:
Tilfredshedsgraden:
Antal:
Meget godt
29
Godt
20
Mindre godt
3
Dårligt
1
Ikke besvaret
1

Procentvis:
53,7 %
37,0 %
5,6 %
1,8 %
1,8 %

Brevkasse:
Spørgsmål:
I august 2006 afsagde Hegnsynet en kendelse om fælleshegn mellem
to ejendomme i Ørum i Nørre Djurs Kommune. Af kendelsen fremgår
bl.a.:
• Hegnsynet konstaterer, at skellet tydeligt fremgår ud fra landinspektørens afmærkning.
• Hegnsynet konstaterer endvidere, at lamelhegnet ikke står på
skellinien, men ca. 20 cm inde på den ene matrikel.
• Parterne er enige i hegnets forkerte placering ud fra landinspektørens skelafmærkning.
• Hegnsynets kendelse pålagde den ene part at flytte hegnet til
skellinien.
I december 2006 afholdtes et § 44 hegnsyn, hvor det viste sig, at parternes forudsætning om vished angående skellet (som angivet i kendelsen fra august 2006) var urigtig, idet landinspektøren alene havde
foretaget en uforbindende omtrentlig markering.
Hegnsynet besluttede nu, at sagen udsættes til kendelse, idet
landinspektørens afsætning af skellet i henhold til skrivelse af 19/1224

06 ikke var endelig. Kendelsen vil blive afsagt, når endeligt skel er
etableret inden 28/2-07.
Så vidt Hegnsynet er orienteret er der endnu ikke (medio marts)
taget skridt til retablering af skellet. Hvad skal Hegnsynet nu gøre?

Svar:
Sagen kan efter min mening genoptages i henhold til hegnslovens § 42
med henblik på, at skellets rette beliggenhed afklares, jfr. Herved
hegnslovens § 37.
Når skellet er endeligt fastlagt, kan Hegnsynet afsige en kendelse,
og når de i kendelsen fastsatte frister er udløbet, kan Hegnsynet efter
en af parternes begæring bestemme at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med Hegnsynets kendelse, jfr. Herved hegnslovens § 44.
Omkostningerne fastsættes efter de sædvanlige regler, idet der
herved bør tages hensyn til, at ingen af parterne øjensynlig er skyld i
misforståelsen vedr. skellets placering.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen, advokat.

BREVKASSE
Advokat Jørgen Jørgensen
besvarer spørgsmål
RET & SKEL har startet en brevkasse, hvor du kan 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.
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Mindeord om Tage Nolsøe
Foreningens mangeårige forretningsfører, Tage Nolsøe, er ikke mere.
Han døde den 1. december 2006 efter flere års svær sygdom, næsten
89 år gammel.
Tage Nolsøe blev af den mangeårige formand Karl Poulsen foreslået til at afløse ham i bestyrelsen, da han faldt for aldersgrænsen. For
som Karl Poulsen sagde i sin anbefaling, en kasserer skal der jo til, og
det er lige noget Tage Nolsøe kan klare. Han var nemlig mangeårig forretningsfører for et stort boligselskab.
Han blev valgt og overtog med det samme posten som forretningsfører. Den passede han så på forbilledlig vis i 10 år. Han styrede økonomien på en måde, så der var styr på det hele ned til mindste detalje.
Han ordnede indkvartering for de mange deltagere i årsmøderne og
holdt styr på tilmeldinger.
Samtidig var Tage en fantastisk hyggelig færing, en rigtig humørspreder. Altid parat til at komme med en sang på færøsk, som vi
glædede os over, selv om vi ikke forstod et ord.
I det hele taget var Tage Nolsøe en fantastisk person, som lagde
enorme kræfter i denne forening. Vi savnede ham, da han gik af på
grund af, at netop kræfterne svigtede.
Æret være Tage Nolsøes minde!

Sv. G. Kofoed-Dam

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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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.
Hegnsynssekretærer 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.
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Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

