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Fra formanden
Velkommen i det nye år 2008. I skrivende stund må man sige,
det ser ud som om de varslede klimaændringer er slået godt
igennem. Og dermed kan vi uden problemer afholde hegnsyn
hele året. Bortset fra det, er vi vel nu i den stille periode af året,
hvad angår hegnsyn.
Regeringsdannelsen i november 2007 bød ikke på ændringer for fødevareminister Eva Kjer Hansen. Tillykke til vores minister, Eva Kjer
Hansen.
I de 32 kommuner, hvor man fortsatte uændret i forbindelse med kommunalreformen, er man nu midt i valgperioden, og dermed er der vel grund
til at gøre status over, hvorledes Hegnsynet fungerer - arbejdsforhold,
udannelse, deltagelse i regionsmøder og årsmøder, ja meget mere. Har
man f. eks et ønske om at fortsætte eller skal der nye folk til o.s.v.
Selv om man i resten af landets i alt 103 Hegnsyn ikke er midtvejs
endnu og erfaringen nogle steder kan være mindre, er der vel grund til at
gøre sig de samme overvejelser, inden man kommer for langt ind i perioden, som for disse vil blive et år kortere end normalt.
Hvis der skønnes behovf or det, overvejer foreningen endnu et hegnsynskursus i perioden. Behovet herfor kan vi bl.a. drøfte på årsmødet.
Der arbejdets i øjeblikket på Christiansborg med et forslag til lov om
ændring af Lov om Tjenestemænd og forskellige andre love. (m.h.t. den
generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.). Gennemføres lovforslaget
har det betydning for såvel hegnsloven som mark- og vejfredsloven, og
dermed for os.
Forslaget har til formål at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd og visse andre aldersgrænser. Hegnslovens
paragraf 29 og Mark og Vejfredslovens paragraf 22 indeholder en aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af henholdsvis vurderingsmænd og synsmænd. Det foreslås, at der parallelt med ophævelsen af aldersgrænsen på
70 år for tjenestemænd også sker en ophævelse af disse bestemmelser.
Husk nu foreningens årsmøde som afholdes den 28. og 29. marts,
igen i år på Christiansminde Kursuscenter ved Svendborg - som nævnt
andet sted i bladet. (I blad nr.112. December 2007 står der i ”Fra
formanden” den 27.og 28.marts 2008, det er en beklagelig fejl, de rigtige
datoer er den 28.og 29. marts 2008).
På årsmødet afholdes der også generalforsamling. Både fredag og
lørdag vil der være gode faglige og litterære indlæg, og om lørdagen er der
spørgerunde. Forbered spørgsmålene i forvejen og lav en tilhørende skitse,
så forsamlingen og svarpanelet lettere kan orientere sig.
Sluttelig vil jeg opfordre så mange som muligt til at deltage i årsmødet 2008
i Svendborg.

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. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Tlf. 97 22 03 97 / 61 69 03 97

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 eller 33 95 82 09.
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19
D, Askov, 6600 Vejen. Tlf. 75 36 58 20 (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Markog 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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Tilmelding til Årsmøde
28-29. marts 2008
______________________________
Kommunens navn
Følgende tilmeldes:
Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.

Overnatning
Ja
Nej
❑
❑

Frokost X for
Fred. Lørd.
❑
❑

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

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

Sidste rettidige tilmelding den 21. marts 2008 – klip ud og send til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Evt. E-Mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Endelig tilmelding sker først ved betaling.
Afbud senere end mandag d. 24. marts 2008 kan ikke refunderes.
Ønsker bustransport til og fra Odense...........Skriv antal
Deltagerliste vil blive sendt ca. 24. marts til den person der er anført
som nr. 1. på denne liste.
Pris med overnatning:
Pris uden overnatning:

Kr. 2300,- pr. person
Kr. 1600,- pr. person

Beløbet bedes indsat på bankkonto, Reg. nr.: 1513 Kontonr.: 4341707167
__________________________
Dato og underskrift.

evt. stempel
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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.
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Generalforsamling
Fredag den 28. marts 2008
kl. 16.45
Svendborg

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger det reviderede
årsregnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse
af kontingent.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde
senest den 28. februar 2008.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Hvert Hegnsyn har 1 stemme, jfr. foreningens vedtægter,
der findes på hjemmesiden hegnsyn.dk

Bestyrelsen
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Opfordring til at indsende statistik
Det har længe været en mangelvare på foreningens
”informationshylde” at kunne oplyse pressen og andre
interesserede, herunder også foreningens egne
medlemmer, om antallet af hegnsynssager på landsplan, om henvendelser, der ikke bliver til sager, og
endelig hvordan sagerne ender med hensyn til kendelser og forlig.
Denne mangel vil bestyrelsen gerne have udbedret,
hvorfor hegnsynsformænd og –sekretærer over det
ganske land opfordres til at medvirke hertil.
Nabokonflikter er godt pressestof,
og bestyrelsen (og sikkert mange
hegnsynsformænd) får ofte stillet
spørgsmål om, hvordan udviklingen er, er der sket en stigning i
antallet af sager de seneste år,
o.s.v. Hidtil har ingen, hverken
hegnsynsformændene, kommunerne eller ministeriet kunne besvare spørgsmålene, for det er
simpelthen aldrig blevet registreret.
Det har bestyrelsen i hegnsynsforeningen tænkt sig at lave om
på, da det jo ikke blot er pressen
og offentligheden, der er interesseret i svarene, det er vi vel i bund
og grund også selv. Samtidig vil
en løbende statistik over omfanget af vores opgaver kunne bidrage væsentligt i debatterne om
vores berettigelse som instans
eller ej.
Nu er statistik og administration i
det hele taget ikke altid en populær arbejdsopgave for praktisk
anlagte folk, som hegnsynsmænd
jo som oftest er, og det er jo (utroligt nok) ikke alle kommuner, der
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stiller sekretærhjælp til rådighed.
Derfor er bestyrelsen helt på det
rene med, at statistikopgørelsen
skal være så enkelt som muligt.
Foreningen vil simpelthen én gang
om året spørge alle hegnsynsformænd om at besvare 4 spørgsmål
– og gerne efter aftale med sekretæren (som i nogle tilfælde nok
vil få overladt besvarelsen helt og
holdent).
Spørgsmålene er:
1. Antallet af gennemførte
hegnsynsforretninger i det
forløbne år?
2. Hvor mange henvendelser
herudover har formanden/
sekretæren modtaget?
3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet?
4. Hvor mange sager endte
med forlig?
Der er 98 kommuner i Danmark,
heraf har 97 udnævnte Hegnsyn,
medens København har en borgerrepræsentationsordning. Ud af
de 97 kommuner med Hegnsyn
er der 6 kommuner, der har 2
Hegnsyn, så der er i alt 103 fun-

gerende Hegnsyn i Danmark. Ud
af disse er der 3, som ikke er
medlemmer af vores forening, så
vi har altså muligheden for at kunne bringe en sagsstatistik fra 100
Hegnsyn, hvilket gør det oplagt,
og nemt, at bruge bladet Ret &
Skel - som alle får, hvis postvæsenet vil – som formidlingsinstrument.
En gang om året
Vi har således udfærdiget et
meget enkelt skema, som bringes

på omstående side. Dette skemas
4 spørgsmål vil vi simpelthen bede
formændene (sekretærerne) om
at besvare snarest og sende det
til forretningsføreren. Den omstående dækker året 2007, som jo
er i frisk erindring.
Det vil være optimalt, hvis vi har
besvarelserne i hænde så betids,
at vi i forbindelse med årsmødet
den 28. og 29. marts i Svendborg
vil kunne bringe den første
hegnsyns-statistik i historien.
På forhånd Tak!

-benje

BREVKASSE
Advokat Jørgen Jørgensen
besvarer spørgsmål
i RET & SKEL’s 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.

9

FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK

HEGNSYNS-STATISTIK
Hegnsynet (Hegnsynene) i
Kommunenavn: _________________________________________

Følgende kan oplyses vedr. året 2007:
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 til foreningens forretningsfører snarest.
Forretningsfører
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Telefon: 97 22 03 97, mobil: 61 69 03 97.
10

FORENINGEN AF HEGNSYN

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12
2007
Budget
2007

Indtægter:
Kontingenter:
Deltagergebyrer:
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus 1
Ret & Skel
Renter

Indtægter i alt:

291.750,00 (95+6)

276.450,00

147.000,00
22.800,00
42.750,00
4.000,00
3,64

Regnskab
2006
243.300,00
227.300,00
21.000,00
5.400,00
-

508.303,64

497.000,00

Udgifter:
Årsmøde:
Regionsmøde:
Kursus 1:
Bestyrelsesmøder
(inkl.
diæter og
rejseudgifter):
Honorarer:
Ret & Skel:
Kontorhold:
Hjemmeside:
Gaver m.m.:
Renter og gebyrer:

Udgifter i alt:
Årets resultat:

149.960,75
33.968,25
33.857,82

278.236,65
27.225,00
7.842,70

58.424,90
55.980,00
80.011,39
21.466,60
449,50
1.529,00
50,00

43.501,80
47.460,00
99.685,47
20.817,40
3.081,36
150,00
980,00

435.698,21

528.980,38

72.605,43

15.450,00

-31.980,38

11

FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2007
Regnskab 2007
Aktiver:
Postgiro:
Bankkonti:

Passiver:
Kapital 1/1
2006:
Årets resultat:

Budget
2007

2.462,80
176.223,80
178.686,60

106.081,17
72.605,43
178.686,60

Regnskab
2006
73.056,55
33.024,62
106.081,17

15.450,00

138.060,51
-31.979,34
106.081,17

Herning den 18. januar 2008

Bent Jensen, Forretningsfører

Søren Christensen
Revisor

Jørgen Nielsen, Kasserer

Jakob Rohde
Revisor

FORENINGENS HJEMMESIDE
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internet
- du finder den på adressen: hegnssyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven,
mark- og vejfred, skelforretninger m.v.
Du kan også hent 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

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Regnskab
2007

Regnskab
2006

131.681,00
2.227,00
12.556,00
3.018,75
478,00
149.960,75

224.538,00
1.100,00
21.161,00
28.195,00
3.242,65
278.236,65

18.423,00
15.545,25
33.968,25

22.970,00
4.255,00
27.225,00

14.273,00
19.584,82
33.857,82

2.910,00
4.932,70
7.842,70

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar
Porto vedr. nr. 108 (2006):
6.672,93
Udgifter vedr. nr. 109:
20.555,16
Udgifter vedr. nr. 110:
25.029,12
Udgifter vedr. nr. 111:
15.224,18
Udgifter vedr. nr. 112:
12.530,00
80.011,39

7.717,33
23.109,70
27.220,87
21.001,47
20.636,10
99.685,47

Udgifter v. årsmøde
Hotel Christiansminde:
Bustransport/Nyborg:
Foredragsholdere:
Medlemsgaver:
Diverse:

Udgifter v. regionsmøde
Hotel Scandic, Roskilde:
Foredragsholdere:

Udgifter v. kursus 1
EUC, Haslev og Snoghøj Højskole
Undervisning og transport

Udgifter v. kontorhold
Kontorhold:
Revision:
Porto:

16.168,00
4.047,60
1.251,00
21.466,60

15.840,00
3.298,40
1.679,00
20.817,40
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FORENINGEN AF HEGNSYN
BUDGET

Indtægter
Kontingentindtægter (101x2850,):
Deltagergebyrer:
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus
Ret & Skel
Renter

Udgifter
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus
Bestyrelsesmøder inkl. diæter og
rejseudgifter:
Honorarer:
Ret & Skel:
Kontorhold:
Hjemmeside:
Gaver m.m.:
Renter og gebyrer:

Årets resultat:
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BUDGET
2009

REGNSKAB
2007

287.850,00

291.750,00

160.500,00
39.000,00
45.000,00
4.000,00
1.200,00
537.550,00

147.000,00
22.800,00
42.750,00
4.000,00
3,64
508.303,64

160.500,00
39.000,00
45.000,00

149.960,75
33.968,25
33.857,82

62.500,00
60.000,00
85.000,00
25.000,00
500,00
2.000,00
75,00
479.575,00

58.424,90
55.980,00
80.011,39
21.466,60
449,50
1.529,00
50,00
435.698,21

57.975,00

72.605,43

Manglende information
om vurderingsmænd
I forbindelse med kommunalreformen og de større
kommuner har foreningens rådgiver i mark- og vejfredsspørgsmål, Holger Engvang, erfaret, at flere
kommuner undlader, eksempelvis i de lokale telefonnøgler, at bringe informationer om, hvem der er
formand for vurderingsmændene i de pgl. kommuner.
Hvis en skade i henhold til § 3 i
mark- og vejfredsloven ønskes
erstattet, er der en 3 dages frist
for anmeldelse til vurderingsformanden, og der er derfor behov
for, at skadelidte ved, hvem der er
formand for vurderingsmændene.
Denne oplysning kan naturligvis
fås ved henvendelse til kommunen, men hvis skaden eksempelvis opdages i begyndelsen af påsken, kan der være problemer
med at overholde 3 dages fristen,
hvis formanden er ubekendt for
skadelidte.
Derfor opfordrer Holger Engvang
de kommuner, som ikke har bekendtgjort de omtalte informationer på hjemmesider, i lokale telefonbøger og andre steder, til at få
dette på plads hurtigst muligt.

Det er i næsten alle tilfælde medlemmer af Hegnsynene, der også
er vurderingsmænd i henhold til
mark- og vejfredsloven, men man
glemmer ofte at gøre opmærksom
på dette – ja, sågar er enkelte
hegnsynsmedlemmer ikke på det
rene med, at de også er udnævnte
som vurderingsmænd.
Holger Engvang håber, at vurderingsformændene vil være opmærksomme på, om deres egen
kommune har orienteret tilstrækkeligt om dette, og i den forbindelse opfordrer han til, at der i en
parentes efter vurderingsmændenes navne anføres ”Husdyransvar”.
-benje
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Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i år 2007.
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes
i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85, 2001 i nr. 89,
2002 i nr. 93, 2003 i nr. 97, 2004 i nr. 101, 2005 i nr.
105, og årgang 2006 i blad nr. 109.
Nr. 109 Februar 2007

”Fra formanden”.
Tilmelding til Årsmødet 2007.
Foreningen af Hegnsyn.
Velkommen til de nye kommuner.
Indkaldelse til generalforsamling 2007.
Årsregnskab og budget for foreningen.
Kursus for Hegnsyn og sekretærer.
Register i kronologisk orden for årg. 2006.
Emneregister for Ret & Skel, årg. 2006.
Program for Årsmødet 2007.

Nr. 110 Juni 2007

”Fra formanden”.
Formandsskifte i en brydningstid.
En ny æra er begyndt.
Med fokus på skel.
Hegnsloven – en anderledes lov.
Konfliktløsning.
Evaluering af Årsmødet 2007.
Brevkasse.
Mindeord om Tage Nolsøe.

Nr. 111 September 2007 ”Fra formanden”.
Tilmelding til regionsmøde i Roskilde.
Råd til vurderingsmænd.
Hegn og terrænforskelle.
Honorarer og efterløn.
Program for regionsmødet i Roskilde.
Nr. 112 December 2007 ”Fra formanden”
Teori og praktik hånd i hånd derude.
Hvad er Hegnsynets kompetence.
Glædelig Jul.
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Ret & Skel
Emneregister årgang 2007.
Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 findes
i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85, 2001 i nr. 89,
2002 i nr. 93, 2003 i nr. 97, 2004 i nr. 101, 2005 i nr.
105, og årgang 2006 i blad nr. 109.
Adresser, oplysning om honorarer og
spørgetjeneste m.v.

feb./juni
sept./dec.
Brevkasse
juni 2007
Emneregister for Ret & Skel, årg. 2006 februar 2007
En ny æra er begyndt
juni 2007
Evaluering af Årsmødet 2007
juni 2007
Foreningen af Hegnsyn
februar 2007
Formandsskifte i en brydningstid
juni 2007
”Fra formanden”
februar/juni
sept.r/dec.
Glædelig Jul
dec. 2007
Hegn og terrænforskelle
sept. 2007
Hegnsloven en anderledes lov
juni 2007
Honorarer og efterløn
sept. 2007
Hvad er Hegnsynets kompetence
dec.r 2007
Indkaldelse til generalforsamling 2007
februar 2007
Konfliktløsning
juni 2007
Kursus for Hegnsyn og sekretærer
februar 2007
Med fokus på skel
juni 2007
Mindeord om Tage Nolsøe
juni 2007
Program for regionsmødet i Roskilde
sept. 2007
Program for Årsmødet 2007
februar 2007
Register i kronologisk orden for årg. 2006 februar 2007
Råd til vurderingsmænd
sept. 2007
Teori og praktik hånd i hånd
dec.2007
Tilmelding til regionsmøde i Roskilde
sept. 2007
Tilmelding til Årsmødet 2007
februar 2007
Velkommen til de nye kommuner
februar 2007
Årsregnskab og budget i foreningen
februar 2007
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Henvend dig til
forretningsføreren!

Vedr. Ret & Skel
• når det 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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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

Her ligger Christiansminde
i Svendborg
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Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Program for årsmødet 2008
Fredag den 28. og lørdag den 29. marts 2008
Christiansminde Kursuscenter,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg
Telefon 33 30 43 43.
Fredag.
Kl. 12.00: Ankomst og frokost
Kl. 13.00: Mødet åbnes af formanden
Kl. 13.15: Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv ved
fuldmægtig Anne Holst. Der vil være mulighed for at
stille spørgsmål til indlægget.
Kl. 14.30: Kaffepause.
Kl. 15.00: Forfatter og tidl. landinspektør Knud Sørensen om
”forhandling”.
Kl. 16.15: Pause.
Kl. 16.45: Generalforsamling.
Kl. 19.00: Årsmødemiddag m. ”en god historie” af forfatter Knud
Sørensen.
Lørdag.
Kl. 08.30:
Kl. 08.45:
Kl. 09.15:
Kl. 09.45:
Kl. 10.15:

Formanden indleder lørdagens møde – Morgensang.
Advokat Jørgen Jørgensen om træer og buske ved skel.
Spørgsmål til indlægget fra Jørgen Jørgensen.
Kaffepause.
Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra årsmødedeltagerne.
Svarpanelet består af advokat Jørgen Jørgensen og
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. 2300,- pr. person med overnatning.
Kr. 1600,- pr. person uden overnatning.
Tilmelding:

Klip blanketten på side 5 ud, og send den til
forretningsfører Bent Jensen.

Sidste frist:

21. marts 2008.

Bustransport:

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

