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Fra formanden
Velkommen i det nye år 2006, som indtil videre har vist sig som et
år med en ”rigtig” vinter, der ikke ligefrem frister til at gå på
hegnsyn!
I de 32 kommuner, hvor man fortsætter uændret, er der udpeget nye
Hegnsyn, og der skal lyde et hjerteligt velkommen til alle - til fire år som hegnsynsmænd. Mange af jer er formentlig genudpeget, men for alle – såvel gamle
som nye, skal man vide, at foreningen står til rådighed med støtte i arbejdet. Der
vil således blive budt på begynderkurser her i foråret, ligesom bestyrelsen, såvel
som foreningens rådgivere, vil være til rådighed i det det daglige arbejde.
Foreningen afholder årsmøde på Hotel Nyborg Strand her den 17. og 18.
marts, som nævnt andet steds i bladet. Årsmødet er stedet, hvor man hvert år
mødes med kolleger fra hele landet for at høre om hegnsyn eller drøfte konkrete
sager, som man går og slås med.
Årsmødet 2006 er lidt speciel, fordi vi tager imod de nye hegnsynsfolk fra
de 32 ”gamle” og uændrede kommuner, og vi tager samtidig afsked med alle
hegnsynsmænd fra de kommuner, der til årsskiftet ændrer struktur. Derfor er
der lagt op til, at Årsmødet 2006 skal være endnu mere festligt end normalt. Det
er således med ledsager i år, og det håber bestyrelsen, at rigtig mange vil benytte
sig af, så vi alle kan få et par hyggelige dage.
Det gælder selvfølgelig nye som gamle medlemmer, og der vil blive taget
godt af ledsagerne om fredagen, hvor de skal på en hyggelig tur, medens vi
holder møde. Om aftenen er der underholdning under middagen og derefter
spilles der op til dans. Vi fortjener alle denne påskønnelse for et nyttigt og vigtigt
samfundsarbejde, så se nu at få den fornødne bevilling igennem hos kommunen,
og få meldt hurtigt til!
En del af de nye Hegnsyn har allerede spurgt efter hjælpemateriale. I den
forbindelse kan jeg henvise til foreningens hjemmeside:
www.hegnsyn.dk, hvor man vil kunne finde de nødvendige hjælpeværktøjer,
ligesom man kan finde alle numre af Ret og Skel, fra 2003 og frem til dette blad.
Se også her i bladet foreningens kursustilbud, der ikke mindst henvender sig til
nye hegnsynsmedlemmer. Hold jer ikke tilbage med at tilmelde jer kurset, der
afholdes i Snoghøj ved Lillebæltsbroen lørdag den 1. april 2006.
Som nævnt tidligere er det ordinære valg til bestyrelsen i Foreningen af
Hegnsyn udsat til årsmødet 2007; men da bestyrelsen i år skal suppleres op med
2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, vil der også i år være valg til
bestyrelsen på årsmødets generalforsamling på førstedagen, fredag den 17.
marts.
Med ønsket om et godt nytår, skal jeg endnu engang opfordre alle til at
deltage i årsmødet 2006 - og meget gerne med ledsager!
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

Kasserer:

Jørgen Fjordvald, Greve kommune
Birkedalen 8, 2670 Greve.
Tlf. 43 90 58 38. fjordvald-greve@mail.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Tranehusevej 2, 8585 Glesborg.
Tlf. 86 31 76 63. traneskoven@wanadoo.dk

Best.medlem:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 62 23 15 30. E-mail: jpn-esther@hotmail.com

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
17. - 18. marts 2006
.........................................................................
Kommunens navn med blokbogstaver
Følgende tilmeldes:
Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.
Hvis du deltager med ledsager X

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 den 4. marts 2006, 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. 11. marts 2006 kan ikke refunderes.
Deltagerliste vil blive sendt ca. 7. marts. 2006 til den person, der er anført som
nr. 1. på denne liste.
Pris med overnatning ....................... kr. 2100,- + kr. 1300,- for ledsager
Pris uden overnatning ...................... kr. 1350,- + kr. 1200,- for ledsager
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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Generalforsamling
Fredag den 17. marts 2006
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. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer som følge af afgang.
8. Valg af 1 personlig stedfortræder for et af de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. februar
2006.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Hvert Hegnsyn har 1 stemme.

Bestyrelsen
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Årsregnskab for tiden 1/1-31/12 2005
Regnskab 2005
Indtægter:
Arskontingent (268 a 1050,- kr)………………………….
Forudbetalt kontingent..………………………………….
Restance 2004……………………………………………..
Opholds- og mødegebyrer:
Årsmøde 2005………
Regionsmøde oktober
Restance 2004……...

281.400,00
29.700,00

311.100,00
950,00

Budget
2005

255.550,00

Regnskab
2004

254.600,00

230.550,00
2.100,00
10.500,00
243.150,00

Udgifter
Årsmøde....………….
Overskud
Kursus hegnsyn indtægter
Udgifter/overskud 2004
Renteindtægter:
Postgiro…………………………..
Bankkonti…………………………

-232.264,54
10.885,46

10.885,46

-1.597,16

0
-7.788,76

-7.788,76

7.314,10

-227,15
-23,87
-251,02

Indtægter i alt………………………………………………….

-251,02

0,00

-181,21

314.895,68

255.550,00

260.135,73

-100.000,00
-95.000,00
-6.000,00
-45.000,00

84.687,02
100.587,82
-498,50
51.186,13

Udgifter:
Bestyrelsesmøder inkl.
honorar m.m.…………….
Udgifter vedr. RET & SKEL
Porto………………………
Kontorhold ……………….
Hjemmeside………………
Gaver m.m.……………….
Udgifter i alt……………………………………………………..

-74.609,00
-103.124,93
0,00
-59.901,96
0,00
0,00
-237.635,89

Årets regnskabsmæssigt overskud…………………………………………..
Forudbetalt kontingent
Årets reelle overskud

8

-5.000,00

330,00

-237.635,89

-251.000,00

-240.736,86

77.259,79

4.550,00

19.398,87

-28.650,00
48.609,79

16914,45

Status pr 31/12 2005
Aktiver:

2005

2004

Postgiro……………………………………………..

14.721,39 kr

Bankkonti…………………………………………….

120.481,81 kr

kr
kr
60.800,72 kr
23.361,88

37.438,84

138.060,51 kr
Passiver:
Kapitalkonto pr 1/1 2005……………………………

60.800,72 kr

Årets overskud……………………………………..

77.259,79 kr

kr
kr
61.123,72 kr
32.361,88

28.761,84

138.060,51 kr
Greve den 15. januar 2006
Ovenstående regnskab og status er i overensstemmelse
Kasserer

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

Jørgen Fjordvald
Dato:
Børge Anker

Hans Lauritzen
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Specifikationer til årsregnskabet for
2005
Mødeudgifter Årsmøde
Hotel Nyborg strand (inkl. ca. 15.000 for
best.)
Nyborg Rejser (busser)

2005
197.763,00

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

Panel

1.052,00
198.859,00

10.663,10

253.913,50
18.406,00

7.179,94

19.425,95

15.562,50

16.156,00

33.405,54
Mødeudgifter Christiansminde,
Svendborg

252.861,50

1.096,00
198.859,00

2004

33.405,54

53.987,95

0,00

6.825,00

0,00

10.730,71
0,00

17.555,71

Ret & Skel
Porto vedr. nr 100 (2004)
Generelle udgifter ( ekstra eksemplarer
1100,-)

6.974,01
7.512,60

4.977,68

Udgifter vedr. nr 101

24.122,41

18.752,06

Udgifter vedr. nr 102

26.044,35

25.498,88

Udgifter vedr. nr 103

21.954,06

23.370,94

Udgifter vedr. nr 104 (mangler porto)

16.517,50

21.014,25
103.124,93

79.452,63

Møde og kontorholdsudgifter:
Kontorartikler, forretn.fører, revision, porto
m.m. inkl. 2 honorarer 2004
Honorarer
Bestyrelsesmøder, rejser og ophold, tlf.
m.m.
Andre udgifter, gebyrer (porto under
kontor)o.l.

98.980,96

51.684,63

35.530,00

34.980,00

51.848,42

51.848,42

251,02

737,00
186.610,40

139.250,05
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Budget 2007
Forslag til budget
2007

Indtægter (97 medlemmer a´ kr 2850)
Renter

Udgifter
Bestyrelses- og
planlægningsmøder
Ret & Skel
Porto
kontorhold
Andre udgifter
Overskud konsolidering

Budget 2006

276.450,00 kr
0,00 kr
276.450,00 kr

273.000,00 kr
0,00 kr
273.000,00 kr

100.000,00
95.000,00
6.000,00
55.000,00
5.000,00
15.450,00
276.450,00

100.000,00
95.000,00
6.000,00
55.000,00
5.000,00
12.000,00
273.000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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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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.
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Foreningen af Hegnsyn
Kursus 1 for nye Hegnsynsmænd og -sekretærer
Lørdag den 1. april 2006
IT-højskolen i Snoghøj
Højskolevej 9
DK-7000 Fredericia
Telefon: 7624 1530
Program:
09:00 Ankomst, morgenkaffe og brød, registrering og præsentation.
09:30 Hegnslovens indhold og omfang.Hvad er et hegn?
10:30 Hegnsynet som myndighedspersoner, kompetenceregler.
11:00 Anmeldelse og formularer, registrering.Gennemførelse af en hegnssynssag. Andre lovbekendtgørelser, der kan være af betydning for
gennemførelse af en hegnsynssag.
12:00 Frokost.
13:00 Opgaveløsninger, kursisterne udarbejder løsninger (eftermiddagskaffe).
14:00 Præsentation af løsninger og debat.
15:30 Afslutning og evaluering, Afsked.
Kurset er fortrinsvis for nyvalgte hegnsynsfolk. Såfremt der er yderligere
behov, vil der senere i foråret blive afholdt endnu et kursus, hvor også tidligere hegnsynsfolk kan deltage.
Der lægges op til at kursusdeltagerne selv deltager i problemløsninger,
eventuelt forelægger egne sager.
Kursusleder Jørgen Fjordvald.
Foreningen forsøger senere at gennemføre et særligt sekretærkursus.
Pris: 900, kr. indbetales senest d. 20. marts 2006 til:
Bankkonto: 0434-4341707167
Eller
Girokonto: 4032873
Mærket: ”kursus”.
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Tilmelding inden 13. marts 2006 (for at registrere gennemførelse af kursus)
og
senest 20. marts 2006 til:
Jørgen Fjordvald
Birkedalen 8
2670 Greve
E-mail: jfj@mail.danbbs.dk
Tlf: 43 90 58 38
Deltagerliste vil blive udsendt til deltagerne efter 20. marts
Bemærk! Der optages kun 40 deltagere.
Først tilmeldte deltagere og nyvalgte hegnsynsmænd har fortrin.
Såfremt tilslutningen bliver større, arrangeres kurser i regionerne.

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 eller mail til bluesbent@privat.dk
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Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i år 2005.
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, for 2003 i blad nr. 97 og for 2004 i blad nr. 101.
Nr. 101

Februar 2005

”Fra formanden”.
Tilmelding til Årsmødet i 2005.
Register i kronologisk orden for årgang 2004.
Emneregister for årgang 2004.
Generalforsamling i Nyborg – indkaldelse.
Årsregnskab 2004 og budgetforslag 2006.
Uddannelse er et nøgleord,
når det handler om Hegnsyn.
Program for Årsmødet 2005.

Nr. 102

Maj 2005

”Fra formanden”.
Det tegner til færre medlemmer.
Gerne lokalplaner med færre restriktioner.
Hvornår er et hegn så fælles.
Råd om mark- og vejfred.
Evaluering af Årsmødet 2005.

Nr. 103

September 2005

”Fra formanden”.
Tilmelding til Regionsmøde i Svendborg.
Sådan sættes din nabo uden for indflydelse på
hegnet mellem jer.
Kontingent til foreningen.
Program for regionsmødet i Svendborg.

Nr. 104

December 2005

”Fra formanden”.
Det nye Danmarkskort.
Ole får et år forærende.
Der føres fortsat krig over hækken.
Ændringer i Hegnsloven og Lov om Mark- og
Vejfred.
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Ret & Skel
Emneregister årgang 2005.
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, for 2003
i blad nr. 97 og for 2004 i blad nr. 101.
Adresser, oplysning om honorarer og
spørgetjeneste m.v.
Der føres fortsat krig over hækken
Det nye Danmarkskort
Det tegner til færre medlemmer
Emneregister for årgang 2004
Evaluering af Årsmødet 2005
”Fra formanden”
Generalforsamling i Nyborg
– indkaldelse
Gerne lokalplaner med
færre restriktioner
Hvornår er et hegn så fælles
Kontingent til foreningen
Ole får et år forærende
Program for regionsmødet i Svendborg
Program for Årsmødet 2005
Register i kronologisk orden,
årgang 2004
Råd om mark- og vejfred
Sådan sættes din nabo uden for
indflydelse på hegnet mellem jer
Tilmelding til regionsmøde i Svendborg
Tilmelding til Årsmøde 2005
Uddannelse er et nøgleord,
når det handler om Hegnsyn
Ændringer i Hegnsloven og Lov
om Mark- og Vejfred
Årsregnskab 2005 og budgetforslag 2006

februar/maj
september/december
december 2005
december 2005
maj 2005
februar 2005
maj 2005
februar/maj
september/december

nr. 101/102
nr. 103/104
nr. 104
nr. 104
nr. 102
nr. 101
nr. 102
nr. 101/102
nr. 103/104

februar 2005

nr. 101

maj 2005
maj 2005
september 2005
december 2005
september 2005
februar 2005

nr. 102
nr. 102
nr. 103
nr. 104
nr. 103
nr. 101

februar 2005
maj 2005

nr. 101
nr. 102

september 2005
september 2005
februar 2005

nr. 103
nr. 101
nr. 101

februar 2005

nr. 101

december 2005
februar 2005

nr. 104
nr. 101
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Jørgen Fjordvald
Birkedalen 8
2670 Greve

Program for årsmødet 2006
Fredag den 17. og lørdag den 18. marts 2006.
Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg, telefon 65 31 31 31.
Fredag.
Kl. 12.00:
Kl. 13.00:
Kl. 13.15:

Ankomst og frokost.
Mødet åbnes af formanden
Indlæg ved specialkonsulent Sanne Kjær, Naturklagenævnet om relationer
mellem Hegnsloven og Naturbeskyttelsesloven – herunder beskrivelse af
Naturklagenævnets opbygning, lovområde og funktion.
Kl. 14.00: Spørgsmål til indlægget.
Kl. 14.30: Kaffepause.
Kl. 14.45: Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv ved fuldmægtig Anne Holst.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til indlægget.
Kl. 16.00: Pause.
Kl. 16.30: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 19.00: Middag med underholdning og efterfølgende dans.
———————
OBS! Kl. 13.00: Det specielle program for ledsagere starter.
Lørdag.
Kl. 08.30:
Kl. 08.45:
Kl. 09.15:
Kl. 09.30:
Kl. 10.00:
Kl. 10.30:
Kl. 11.45:
Kl. 12.00:

Formanden indleder lørdagens møde - Morgensang.
Indlæg ved etnograf Anne-Marie Christensen om rets- og fredsstrategier
i nabokonflikter og brugen af Hegnsyn.
Spørgsmål til indlægget.
Advokat Jørgen Jørgensen indleder spørgerunden med et kort indlæg
om særlige forhold ved hegnsyn.
Kaffepause
Den generelle spørgerunde, med et 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 (+ 1300 for ledsager).
Kr. 1350,- pr. person uden overnatning (+ 1200 for ledsager).
Tilmelding:

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

Sidste frist:

4. marts 2006.

Bustransport:

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

