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Fra formanden
Det er nu, hvor dette skrives, sidst i
november måned, og der har netop
været afholdt kommunalvalg.
Hegnsynenes funktionsperiode udløber derfor med udgangen af 2017.
Der er alt mulig grund til at sige tak
for samarbejdet til de kolleger, der
stopper den 31.12.2017, og fra Foreningen af Hegnsyn i Danmark skal
der således lyde en stor tak til de, der
ikke bliver beskikket til en ny periode,
eller som vælger selv at stoppe. Nogle
har fungeret i flere perioder á 4 år,
og andre kun i fi re år. Det har forhåbentlig, uanset længden af perioden,
været en god oplevelse, at være hegnsynsmand.
Og så velkommen til de nye kolleger, der starter den 1. januar 2018.
For mit eget vedkommende kender
jeg ikke fremtiden, men synes under
alle omstændigheder, at det har været
en meget stor oplevelse at være hegnsynsmand. Jeg håber, at alle hegnsynsmænd har haft, eller får, den gode
oplevelse det er at kunne forlige parter.
Blandt nogle borgere opstår der jo
tvistigheder mellem naboer indenfor Hegnsynenes arbejdsområde.
Og her er det Hegnsynene kan
komme på banen, hvor det ofte
lykkes at lave forlig, når vi som
neutral tredjepart kan hjælpe med at
bringe tingene på plads. Det er her
vi skal se, lytte og vejlede, og som
regel opstille en forligssituation, der
tilbyder en aftale, der kan accepteres af begge parter. Engang imellem

er afstanden mellem
parterne dog
så stor, at
det ikke er
muligt at få
en aftale i
stand, og så
må der afsiges en kendelse.
Bestyrelsen valgte som bekendt at
aflyse kurset i efteråret 2017. Vi vurderede, at det var uhensigtsmæssigt
at afholde kurset så tæt på kommunevalget og dermed udpegningen af
nye hegnsynsmænd. Der er i stedet
planlagt et kursus i begyndelsen
af 2018, og et i foråret i 2018 (se
annonceringen andet sted i bladet
og på hjemmesiden). Det er nemlig
fortsat vigtigt, at vi som hegnssynsmænd uddanner os, for dermed at
være så godt klædt på til opgaverne
som muligt. Som for 4 år siden
afholdes april-kurset på en hverdag
– altså ikke en lørdag.
Det er vigtigt at I fortæller om jeres
arbejde og betydningen af det, så
partiorganisationer og kommunalbestyrelser har mulighed for at forstå og
støtte udvælgelsen af nye medlemmer
og genudpegning af medlemmer til
Hegnsynet - og forstå, at uddannelse
af medlemmerne er nødvendigt.
Det skal i løbet af 2018 også vise sig,
om opfordring til at få flere kvinder
i Hegnsynene har haft betydning.
Næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn afholdes den 9. og 10. marts
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2018 i Svendborg. I forbindelse med
årsmødet afholdes der også generalforsamling i foreningen. På generalforsamlingen afholdes valg til bestyrelsen
- det sker kun hvert 4 år. Jeg opfordrer
medlemmer, der ønsker at gøre et stykke arbejde for foreningen, om at gøre

opmærksom på dette. Vi glæder os til at
se både ”gamle” og nye hegnsynsmænd
til arrangementerne.
I ønskes alle en glædelig Jul og et godt
Nytår.
Jens Ernst Nielsen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser,
herunder udøvelse af rådgivnings- og kursusvirksomhed
samt udgivelse af bladet RET & SKEL
Som medlemmer kan optages medlemmer af Hegnsyn i alle
landets kommuner. Alle medlemmer har stemmeret.
Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov
om mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens
aktiviteter, herunder også med taleret ved generalforsamlingen.
Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære
generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • Tlf. 9714 5450 • CVR nr.: 71492419 • www.hegnsyn.dk
Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 9714 5450 / 4043 6627
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4030 1964 | E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Preben Andersen, Norddjurs Kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238 | E-mail: pr.a@grenaas.net

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 2926 2945 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Best.medlem:

Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune
Søndervej 203, 5700 Svendborg
Tlf. 6220 5123 | E-mail: peterbangn@gmail.com

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

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.
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Husk til nytår at indberette
Alle hegnsynsmedlemmer i vore 90 tilsluttede kommuner er personligt medlem
af Foreningen af Hegnsyn i Danmark, og derfor har vi brug for, at hegnsynsformanden eller sekretæren indberetter navne og adresser på alle deres hegnsynsmedlemmer til os.
I henhold til de nugældende vedtægter i foreningen er det hver enkelt
hegnsyns m/k, der er medlem – hvor
det tidligere blot var hvert hegnsyn
bestående af 3. Det betyder bl.a., at
hvert hegnsyn nu har 3 stemmer ved
generalforsamlinger, mod tidligere
kun én. Forudsætningen for, at vi kan
registrere hver enkelt hegnsyns m/k
som medlem er, at vi får navnene ind
til foreningen, og det sker desværre
ikke automatisk, hvorfor hver enkelt
formand eller sekretær bør sørge for
underretningen til os.
Da samtlige hegnsynsmedlemmer og
alle sekretærerne skal kunne modtage
medlemsbladet ”Ret & Skel”, er vi også
nødt til at vide, hvor bladene skal sen-

des hen. Omvendt må vi henstille til,
at vi også får at vide, hvis nogen af
de pågældende af den ene eller den
anden grund ikke længere skal have
bladet.
Det vi beder om at få at vide i forbindelse med den nye hegnsynsperiodes
start den 1. januar 2018 er

1. Navn, postadresse og emailadresse
på samtlige hegnsynsmedlemmer, og
gerne også angivelse af, hvem der er
formand.
2. Navn, kommuneadresse og emailadresse på samtlige sekretærer + Eannummer.

Husk at indberette

SYNSPUNKTER OG DEBAT
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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Husk hegnsyns-statistikken for 2017
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 - samt 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 2017.
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 1.marts 2018.

PS! Med henvendelser, der ikke blev til sager, henregner vi alle, store som små forespørgsler.
Eksempelvis bør henvendelser, hvor spørgeren får at vide, at hegnsloven ikke kan bruges tælle med.
Ikke afgjorte sager og sager, der ved en hegnsynsforretning afvises, tælles med i antallet af sager.
At kendelser + forlig ikke er lig med antallet af sager i alt, betyder i den sammenhæng mindre.
Klip her!

Hegnsynet (Hegnsynene) i
Kommunenavn:

HEGNSY NS STATISTIK

Følgende kan oplyses vedr. året 2017:
1.

Antallet af hegnsynsforretninger:

2.

Ca. 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 og senest 1. marts 2018:
Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk | Telefon: 61 69 03 97.
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OBS! OBS! OBS! OBS!

Vederlagstakster afventer
ny finanslov
Vederlag for hegnsyn og
vurderingsforretninger
er indtil videre:
Et hegnsyn koster kr. 1.806,- som fordeles med kr. 774,til formanden og kr. 516,- til hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven
tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.290,som fordeles med kr. 774,- til formanden og kr. 516,til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd
udgør hele vederlaget kr. 1.806,og fordeles som ved et hegnsyn.

OBS! OBS! OBS! OBS!
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Kursus for de nye Hegnsyn
Med virkning fra 1. januar 2018 starter de nyudnævnte Hegnsyn deres virke for
de næste 4 år. Nogle af medlemmerne er gengangere fra sidste periode, men
mange er ganske nye ud i metieren, og til dem er der hjælp at hente, når
foreningen i henholdsvis februar og april byder på et grundkursus i hegnsyn.
Sekretærerne må meget gerne oplyse alle hegnsynsmedlemmer om kurserne
og opfordre især de nye til at deltage.
Kurset tager først og fremmest sigte
på nyudnævnte hegnsynsfolk, men
henvender sig i lige så høj grad til
nyudnævnte hegnsynssekretærer
i kommunerne. Også mere erfarne
hegnsynsfolk og sekretærer, der føler
trang til lidt genopfriskning af deres
viden, eller gerne vil lære de nye kolleger at kende, er velkomne til at deltage i kurset.
Kurserne, der benævnes som Kursus
1A og 1B, strækker sig over 1 dag fra
kl. 09.00 til 16.00 – og som for 4 år
siden har vi valgt at lægge ét kursus
på en lørdag og ét på en torsdag, så

der er valgfrihed mellem at bruge en
dag i weekenden eller en hverdag.
Det første er planlagt til lørdag den 3.
februar, og det næste til torsdag den
12. april. Begge kurser afholdes på
Vissenbjerg Storkro, der ligger centralt
for hele landet, midt på Fyn. Kursusleder er foreningens forretningsfører,
Bent Jensen, der forestår undervisningen sammen med advokat Peter Flint
Jensen og antropolog og ekspert i konfliktløsning Anne Marie Christensen.
Da nye hegnsynsmedlemmer måske
ikke ser dette blad, eller på anden
måde ikke når at blive klar over
9

kursusmuligheden, opfordrer vi de
genudpegede hegnsynsmedlemmer og
de kommunale sekretærer til at gøre
dem opmærksomme på det og være
behjælpelig med tilmeldingen.

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

Vær også opmærksom på, at deltagerantallet på hver af de to kurser begrænses
til 40 af hensyn til et optimalt undervisningsforløb. Tilmelding skal, afhængig
af hvilket kursus man ønsker at deltage
i, henholdsvis senest den 26. januar
og den 5. april 2018 til:

eller via foreningens hjemmeside www.
hegnsyn.dk Benyt tilmeldingsskemaerne i dette blad, eller på hjemmesiden.

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

Kursusprisen er kr. 1600,pr. deltager, inkl morgenkaffe
og frokost.

Kursusprogram
Kl. 09:00 – 09:30:
Ankomst, morgenkaffe, registrering og præsentation.
Der undervises derefter, afbrudt af frokostpause,
bla i emnerne:
• Hegnslovens opbygning.
• Hegn / hegnstvist.
• Hegnsynet / hegnsynsforretninger.
• Skelafsætning/skelforretninger.
• Tvangsfuldbyrdelse.
• Nabokonflikter.
Ca. kl. 15:30: Evaluering og afslutning.

Hvordan du ﬁ nder Vissenbjerg Storkro:
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, telefon 64 47 38 80.
Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart,
ca. 25 km fra Odense.
Motorvejen er beliggende ca. 1 km fra kursusstedet, og benytter man
afkørsel nr. 54 kører man direkte til hotellet.
Benytter man tog, skal man tage bus nr. 830 fra Odense.
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Tilmelding til Hegnsynskursus
Kursus 1A
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer
Lørdag den 3. februar 2018 kl. 09.00 – 16.00
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80

Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart,
ca. 25 km fra Odense.
Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 26. januar 2018.
Bemærk venligst, at max deltagerantallet på dette kursus er 40.
Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til:
Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Pris 1600,- kr. pr deltager, inkl morgenkaﬀe og frokost (kan overføres forud til
Danske Bank - Reg.nr. 1513 Konto nr. 43 41 70 71 67).
Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.
Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:
Navn og adresse
Dato og kommunens underskrift/stempel
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Tilmelding til Hegnsynskursus
Kursus 1B
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer
Torsdag den 12. april 2018 kl. 09.00 – 16.00
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80

Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart,
ca. 25 km fra Odense.
Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er onsdag den 5. april 2018.
Bemærk venligst, at max deltagerantallet på dette kursus er 40.
Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til:
Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Pris 1600,- kr. pr deltager, inkl morgenkaﬀe og frokost (kan overføres forud til Danske
Bank - Reg.nr. 1513 Konto nr. 43 41 70 71 67).
Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.
Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:
Navn og adresse
Dato og kommunens underskrift/stempel
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Generalforsamling
Fredag den 9. marts 2018 kl. 15.00 i Svendborg

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede
årsregnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag
til vedtægtsændringer.
Valg af formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer øst for Storebælt.
Valg af 1. og 2. suppleant øst for Storebælt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer vest for Storebælt.
Valg af 1. og 2. suppleant vest for Storebælt.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 suppleant for revisorer.
Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 9. februar 2018.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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VEDTÆGTER for
FORENINGEN af HEGNSYN
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.

Navn og formål
§1

Medlemmer
§2

Foreningens navn er Foreningen af
Hegnsyn i Danmark og har hjemsted
i den til enhver tid siddende formands hjemstedskommune.

Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer.

Foreningens formål er varetagelse af
medlemmernes fælles interesse
og udøve kursusvirksomhed og
anden aktivitet herunder udgivelse
af bladet ”RET & SKEL” og foreningens hjemmeside.
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De enkelte hegnsynsmænd skal
navngives over for foreningen.
Suppleanter, hegnsynssekretærer 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.

Årskontingentet fastsættes på den
ordinære generalforsamling og
betales pr. hegnsyn.

Bestyrelsen
§4
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 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.

Generalforsamlingen
§5
Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst
1/5 af medlemmerne 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.
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VEDTÆGTER for FORENINGEN af HEGNSYN DANMARK

Kontingent
§3

§6

VEDTÆGTER for FORENINGEN af HEGNSYN DANMARK

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.
Afstemninger skal ske skriftligt når
blot 1 af de tilstedeværende stemmeberettige medlemmer ønsker det.
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:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.
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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.
Rettidige forslag der skal behandles
på generalforsamlingen, udsendes til
medlemmerne.
Trækkes et forslag - som har været
fremsat på generalforsamlingen – kan
det genfremsættes af et medlem af
forsamlingen som var det hans eget.
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.

Vedtægtsændringer og opløsning
§ 11

14. Eventuelt.

Regnskab og daglig drift
§8
Foreningens regnskabsår er
kalenderåret.
Kassereren udarbejder årsregnskabet.
Regnskabet forelægges revisorerne
og revideres af disse og udsendes til
medlemmerne inden generalforsamlingen.

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 )

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

Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning
træffes af bestyrelsen i samråd med
Kommunernes Landsforening.

Bestyrelsen kan ansætte en redaktør
til at redigere foreningens blad og
eventuelle andre publikationer.

Således vedtaget på foreningens
ordinære generalforsamling den
25. marts 2011.

Hæftelse
§ 10
Foreningen tegnes af formanden i
forening med et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse
for foreningens forpligtelser.

Som Dirigent:
Svend Gunnar Kofoed-Dam
Bestyrelsen:
Jens Ernst Nielsen, formand.
Jørgen Olsen, næstformand
Jørgen Nielsen, kasserer
Preben Andersen, sekretær
Jakob Rohde, medlem
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Afgående bestyrelsesmedlemmer der
ønsker genvalg, kan opstilles inden
der fremkaldes forslag til opstilling
fra forsamlingen.

Besøg vores hjemmeside på 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
adressersammen med links til en masse oplysninger.

Webmaster: Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

Henvend dig til forretningsføreren!
A lt de
t te , o
g me
t ager
get m
fo r re
e re ,
t ning
s fø re
re n s
ig a f

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).

Derfor - ram plet ved at ringe
eller skrive til:
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
18

Tlf. 6169 0397.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside:
www.hegnsyn.dk

?

”SPØRG BARE”
Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få
hegnsyn.dk rådgivning ved henvendelse til:

Forretningsfører Bent Jensen, tlf. 61 69 03 97,
e-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Henvendelser besvares enten af forretningsføreren eller videresendes
med henblik på besvarelse til foreningens rådgivende jurist, Peter
Flint Jensen eller tidl. formand, Sv.G. Kofoed-Dam, tlf. 40 46 00 73.

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til:
Helge Sølgaard, Tlf. 23 65 63 09,
e-mail helgesoelgaard@hotmail.com

Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan findes
på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om
lovfortolkning kan henvendelse rettes til NaturErhvervstyrelsen
på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail stigun@lfst.dk
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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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Glædelig Jul og
Godt Nytår
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