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RET & SKEL, Information for Hegnsyn

Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et 
oplag på ca. 500 stk.

Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 125 årligt), udbringning af bladet, 
person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører.

Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og 
evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold 
1986-2000 forefindes i blad nr. 81 – herefter bringes én gang årligt en oversigt over 
foregående års indhold.

Bladet layoutes og trykkes hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 61 6903 97. 
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden
 

Et anderledes år er overstået, nu bevæ-
ger vi os fremad mod lysere tider. Forhå-
bentlig uden mundbind og coronapas. 
Men med håndtryk og synlige smil.

Heldigvis er meget af vores aktivitet 
foregået udendørs, men der har alligevel 
været problemer for vores sekretærer, 
som måtte arbejde hjemmefra. Tak til 
dem for deres hjælp.

Vi har netop afholdt et årsmøde, som 
var udsat fra sidste år og forårsmåne-
derne i år. Dette møde bar præg af fru-
strationer grundet tekniske vanskelig-
heder. Men havde nogle gode indlæg 
med dygtige folk. Vi skal måske også 
blive bedre til at tale pænt til hinanden, 
selv om vi bliver vrede.

Der er indsendt 19 evalueringsske-
maer, vi kunne godt ønske os nogen 
flere, for det er jo en hjælp, hvis der er 
noget, vi skal have lavet om.

Vi skal ved årsskiftet sige farvel til 
nogle hegnsynsmedlemmer, som må 
stoppe, og sige velkommen til nye, som 
kommer i stedet. Tak for arbejdet til de 
afgående, da vi jo ikke får lejlighed til at 
hylde jer på anden måde end her.

I forhold til alle jer nye, vil vi gøre  
vores bedste for at hjælpe jer i gang. Der 
bliver et årsmøde den 25-26. marts 2022 
og et begynderkursus for jer – alle er 

velkomne, enten på kurset lørdag den 
19. februar eller torsdag den 21. april 
2022. Håber I vil møde talstærkt op, suge 
til jer af viden og lære jeres nye kollegaer 
at kende, så I kan hente inspiration hos 
hinanden.

Herfra skal også lyde en opfordring 
til alle nye, såvel som mere erfarne, om 
at bruge vores blad Ret og Skel, vores 
hjemmeside og Facebook-gruppe og 
rette henvendelser til vores forretnings-
fører, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Vores henvendelser omkring træer er 
stadig et problem, som giver os noget 
arbejde. Ja, sådan nogen har det jo med 
at vokse, sætte frø og tabe blade. Men 
fri os alligevel for plastiktræer!

Hermed ønsker bestyrelsen jer alle 
en god jul og et godt nytår med et på 
gensyn!

Hanne Lauritsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

CVR nr.: 71492419  •  Hjemmeside: www.hegnsyn.dk  

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 
gældende fra 1. januar 2022:  

Et hegnsyn koster kr. 1.932, -  som fordeles med kr. 828 til for manden 
og kr. 552, -  til hver af de øvrige 2 medlem mer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om en tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.104,-, 

der fordeles med kr. 552,- til formanden og kr. 276,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.  
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene

 et vederlag på kr. 1.380, -  som fordeles med kr. 828 til formanden og kr. 552, -   til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vur derings mænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.932, -  og fordeles som ved et hegn syn.

Hanne Lauritsen, Middelfart Kommune 
Falstersvej 48, 5500 Middelfart 
Tlf. 21 64 18 41  |  E-mail: hanne.lauritsen48@gmail.com  

Formand: 
 

Næstormand: 
 

Kasserer: 
 

Sekretær: 
 

Bestyrelses- 
medlem 
 

Forretningsfører 
og redaktør: 
 

Ole Bøgh Vinther, Aarhus Kommune 
Møgelgårdsvej 34, 8520 Lystrup 
Tlf. 25 15 23 25  |  E-mail: olebvinther@gmail.com   

Henning Danielsen, Randers Kommune 
Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV 
Tlf. 40 57 10 33  |  E-mail: henning.c.danielsen@gmail.com    

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune 
Vestervang 2, 4520 Svinninge 
Tlf. 29 26 29 45  |  E-mail: HCHH64@hotmail.com

Bodil Waagensen, Lolland Kommune 
Hovvasen 2, 4983 Dannemare 
Tlf. 40 82 09 86  |  E-mail: bodilwaagensen@hegnsyn.dk

Bent Jensen 
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning 
Tlf. 61 69 03 97  |  E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  
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Mange kommunalbestyrelser har gen-
nem tiden haft lidt besvær med at tolke 
beskikkelsesreglerne for hegnsynsmed-
lemmer og deres suppleanter. Vi bringer 
her et koncentrat af reglerne.

Et Hegnsyn er et ”privat tvistnævn”. 
Det vil sige, at selv om medlemmerne 
udnævnes af de respekti-
ve kommunalbestyrelser 
og fungerer i kommunalt 
regi vedr. omkostninger, 
sekretærbistand m.v., 
som betales af kommu-
nerne, så er Hegnsynene 
helt uafhængige nævn.

Kommunalbestyrelsen 
bestemmer altså, hvem 
der sidder i Hegnsynene 
(kan både udnævne og afskedige), 
men herudover kan og må de intet 
bestemme vedrørende hegnsyn. 
For bla. at understrege dette faktum 
anbefales det varmt, at Hegnsynene 
får fremstillet deres eget brevpapir og 
ikke falder for fristelsen til at benytte 
kommunens. 

  Kommunernes afskedigelsesret, jfr. 
Hegnslovens § 30, kan ikke anvendes 
med henblik på at ”styre” et Hegnsyns 
afgørelser, eksempelvis ved at fyre en 
hegnsynsformand, fordi man er util-
freds med en konkret afgørelse.

For at hindre noget sådan kan en 
kommunal afskedigelse indbringes for 
Fødevareministeriet. 

Hvem kan sidde i et Hegnsyn 
Hegnslovens § 27:
”Stk. 1: For hver primærkommune 
nedsættes et Hegnsyn bestående af 
3 medlemmer, af hvilke den ene 
beskikkes som formand. Mindst ét af 
medlemmerne skal være plantnings-
kyndigt. I kommuner med bymæssig 

bebyggelse på 1.000 
indbyggere eller derover 
skal der tillige være et 
bygningskyndigt med-
lem.

Stk. 2: Om fornødent 
kan der i en kommune 
nedsættes to eller flere 
Hegnsyn med hvert sit 
distrikt”.

 

Der burde efter bestemmelsernes ord-
lyd ikke være tale om partipolitiske 
valg ved udvælgelsen af hegnsyns-
medlemmer, men da udnævnelsen 
finder sted i forbindelse med konstitu-
eringsaftaler efter kommunalvalgene, 
hvor man handler med udvalgsposter 
i forhold til valgets udfald, kan det 
nok ikke helt udelukkes, at der også 
ved Hegnsynenes sammensætning i 
praksis skeles til partipolitik.

Med hensyn til begreberne ”plant-
ningskyndig” og ”bygningskyndig” 
findes der ingen krav om bestemte 
uddannelser eller forudsætninger. Ja, 
der findes dårligt nok en fortolkning, 
hvorfor det udelukkende er overladt 

Udpegning af nye 
Hegnsyn
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fortsat … 

til kommunalbestyrelsens skøn at 
udpege disse. Et forhold, der desværre 
kan medføre, at der ikke i alle Hegn-
syn findes særligt plantningskyndige 
eller bygningskyndige medlemmer.

Hegnsynsmedlemmerne beskikkes 
for en periode sva-
rende til valgpe-
rioden for kommu-
nalbestyrelserne, 
altså 4 år. Hvervet 
som hegnsynsmed-
lem anses som et 
borgerligt ombud, 
hvilket indebærer, 
at en borger ikke 
vilkårligt kan frasi-
ge sig hvervet eller 
droppe ud midt i 
en periode. Kom-
munalbestyrelserne kan dog vælge at 
godtage andre fritagelsesgrunde.

Før 2008 kunne man ikke udnæv-
nes, hvis man var fyldt 70 år, men 
denne regel blev i 2008 ændret for 
såvel tjenestemænd som medlemmer 
af råd og nævn. Reglen er således 
i dag fjernet fra hegnslovens § 29, 
hvoraf det til gengæld stadig fremgår, 
at ingen over 60 år er forpligtet til at 
påtage sig hvervet.

Et hegnsynsmedlem er forpligtet til at 
udføre hvervet personligt og kan, som 
andre nævns og kommissionsmedlem-
mer, komme til at hæfte personligt for 
fejl og forsømmelser i hvervet.

Endelig er man også forpligtet til at 
udføre hegnsynsforretninger i nabo-
distrikter, hvis der er lovligt forfald 
i disse og derværende hegnsynsfor-
mand derfor ønsker, at man deltager.

Personlige suppleanter
På samme måde som kommunalbe-
styrelserne beskikker medlemmerne 
af Hegnsynene, så beskikker de også 
suppleanter til at udføre hvervet, hvis 
medlemmer har forfald eller er inha-
bile. Og her er der grund til at under-
strege, at suppleanterne er personlige, 

hvilket desværre 
ofte glemmes.

Man kan således 
ikke bestemme, 
at eksempelvis 
en formand for 
et Hegnsyn kan 
erstattes i for-
mandshvervet af 
en af de andre 
medlemmer af 
Hegnsynet, og 
derefter indkalde 
en suppleant for 

denne. Det med det personlige skal 
tolkes stramt, så formanden i eksem-
plet skal erstattes af sin personlige, og 
måske helt uerfarne suppleant, som 
kommunalbestyrelsen udpegede ved 
konstitueringen.

Som indvending herimod kunne 
man selvfølgelig anføre, at to ”gamle 
og hærdede” hegnsynsmedlemmer 
pludselig kan stå med en uerfaren for-
mand, men det er der så ikke noget at 
gøre ved. Reglen om indkaldelse af de 
personlige suppleanter er ufravigelig.

Herfra skal lyde en opfordring til, 
at nuværende hegnsynsmedlemmer 
gør en indsats for at ”belære” deres 
kommunalpolitiske kontakter om 
disse regler, så vi undgår nogle af de 
fejltagelser, som vitterlig er sket på 
disse områder.

-benje
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Alle medlemmer i vore 90 tilsluttede 
Hegnsyn er personlige medlemmer af 
Foreningen af Hegnsyn i Danmark, og 
derfor har vi brug for, at hegnsynsfor-
manden eller kommunens tilknyttede 
sekretær indberetter navne og adresser 
på alle deres hegnsynsmedlemmer fra 
2022 og 4 år frem til os. 

I henhold til vedtægterne i foreningen 
er det hvert enkelt hegnsyns m/k, der 
er medlem. Det betyder bl.a., at hvert 
Hegnsyn har 3 stemmer ved general-
forsamlinger, hvis de møder op, men 
forudsætningen for at vi kan registrere 
hvert enkelt hegnsyns m/k som med-
lem er, at vi får navnene ind til forenin-
gen, og det sker desværre ikke automa-
tisk, hvorfor formændene eller sekretæ-
rerne skal sørge for underretning til os.

Da samtlige hegnsynsmedlemmer 
og alle sekretærer desuden modta-
ger medlemsbladet ”Ret & Skel”, er vi 
også nødt til at vide, hvor bladene skal 
sendes hen. Omvendt må vi også bede 
om, at vi får at vide, hvis nogen af den 

ene eller den anden grund ikke længere 
skal modtage bladet.

Det vi således beder om at få at vide 
i forbindelse med den nye hegnsynspe-
riodes start den 1. januar 2022 er:

1.  Navn, postadresse og emailadresse 
på samtlige gen- og nyudnævnte 
hegnsynsmedlemmer i kommunen, 
og gerne også med angivelse af, 
hvem der er formand.

2.  Navn, kommuneadresse og email-
adresse på samtlige sekretærer +  
Ean-nummer til elektronisk fremsen-
delse af fakturaer.

 
Husk hegnsyns-statistikken for 2021
For at kunne oplyse pressen og andre 
interesserede, herunder ikke mindst 
foreningens egne medlemmer, om det 
samlede antal af hegnsynssager på 
landsplan - og det samlede antal af hen-
vendelser, der ikke blev til sager - samt 
om, hvor mange af de gennemførte 
sager, der endte med henholdsvis ken-
delser eller forlig, beder vi som vanlig 

Husk at indberette 
til nytår

7
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fortsat … 

om hjælp. Denne gang til statistikken 
for 2021.

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.

Spørgsmålene kan besvares og  
sendes elektronisk til foreningen  
via vores hjemmeside  

www.hegnsyn.dk/statistik/statistik-2022 
- gerne inden 1. marts 2022.

 
PS!  Vedr. 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 således ikke bliver lig med antal-
let af sager i alt, betyder i den sam-
menhæng mindre.

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.

8
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Med virkning fra 1. januar 2022 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 forenin-
gen i henholdsvis februar og april byder 
på et grundkursus i hegnsyn.
Sekretærerne må meget gerne selv del-
tage, oplyse alle hegnsynsmedlemmer 
om kurserne og særligt opfordre de nye 
til at deltage.

Kursus for de 
nye Hegnsyn

Kurset tager først og fremmest sigte på 
nyudnævnte hegnsynsfolk, men hen-
vender sig i lige så høj grad til nyud-
nævnte hegnsynssekretærer i kommu-
nerne. 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 tidligere 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 26. februar, og det næste 
til torsdag den 21. april. Begge kurser 
afholdes på Vissenbjerg Storkro, der lig-
ger centralt for hele landet, midt på Fyn. 
Kursusleder er foreningens forretnings-
fører, Bent Jensen, der forestår undervis-
ningen sammen med advokat Peter Flint 
Jensen og lektor, ph.d. Lin Adrian.

  Da de nye hegnsynsmedlem-
mer måske ikke ser dette blad, eller 
på anden måde ikke bliver klar over 
kursusmuligheden, opfordrer vi de 
genudpegede hegnsynsmedlemmer og 
de kommunale sekretærer til at gøre 
dem opmærksomme på disse og være 
behjælpelig med tilmeldingen.

Vær også opmærksom på, at  
deltagerantallet på hver af de to kur- 
ser begrænses til 40 af hensyn til et  

Tilmeldingskuponer 

på side 11 og side 12 

og på hegnsyn.dk



10

Fortsat … 
 
optimalt undervisningsforløb. Tilmel-
ding skal, afhængig af hvilket kursus 
man ønsker at deltage i, skal senest 
ske henholdsvis den 14. februar og 
den 9. april 2022 til forretningsfø-
rer Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 
23, 7400 Herning.  Tlf. 61 69 03 97, 
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, eller 
via foreningens hjemmeside www.
hegnsyn.dk  Benyt gerne tilmeldings-
skemaerne i dette blad, eller på hjem-
mesiden. 

Kursusprisen er kr. 1800,- pr. delta-
ger, inkl morgenkaffe og frokost.

KURSUSPROGRAM
Kl. 09:00 – 09:30
Ankomst, morgenkaffe, registrering og 
præsentation.

Kl. 09:30
Der undervises derefter, afbrudt af fro-
kostpause, bla i emnerne: 

• Hegnslovens opbygning.
• Hegn / hegnstvist.
• Hegnsynet / hegnsynsforretninger.

•Skelafsætning/skelforretninger.
• Tvangsfuldbyrdelse.
• Nabokonflikter.

Ca. Kl. 15:30:  
Evaluering og afslutning.

Sådan finder du 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.

Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er på Facebook - som en lukket 
gruppe for medlemmer og sekretærer. Hegnsynsmedlemmer, 
vurderingsmænd eller sekretærer kan let og smertefrit blive 
medlemmer af gruppen ved at anmode om det via egen facebook.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af hegn-
synsfolket til at kommunikere internt, har mange medlemmer, 
men der er plads til flere. Gruppen er skabt som et forum, hvor 
man frit kan diskutere, rose, kritisere og oplyse hinanden om alt 
muligt, der har noget med hegnsyn at gøre.
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1A

Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer

LØRDAG DEN 19. FEBRUAR 2022 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. 

Tilmelding til 
Hegnsynskursus 1A

Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er mandag den 14. februar 2022.  
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 1800,- kr. pr deltager, inkl. morgenkaffe og frokost (kan overføres forud til 
Danske Bank - Reg.nr. 1551 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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1B

Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer

TORSDAG DEN 21. APRIL 2022 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. 

Tilmelding til 
Hegnsynskursus 1B

Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er lørdag den 9. april 2022.  
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 1800,- kr. pr deltager, inkl. morgenkaffe og frokost (kan overføres forud til 
Danske Bank - Reg.nr. 1551 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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Foreningens ordinære årsmøde og 
generalforsamling sidst i marts næste 
år holdes for første gang på det skønt 
beliggende Hotel Comwell i Middelfart.

Så mødes vi igen til årsmøde – denne 
gang til et normalt og tidsmæssigt kor-
rekt årsmøde. Vedtægterne siger, at års-
mødet skal afholdes inden udgangen af 
marts, og det sker næste år den 25. og 
26. marts. I 2020 blev det helt afblæst 
p.g.a. Coronaen og i 2021 kunne det 
først lykkes sidst i august.

Mødestedet til marts er nyt, idet 
bestyrelsen har lyttet til debatten om 
mødesteder på årsmødet i august. 
Denne gang afholdes mødet således 
på Hotel Comwell i Middelfart, smukt 
beliggende ud til Lillebælt.

Da der som bekendt var kommunal-
valg i november, og der dermed sker 
nyudnævnelse af hegnsynsmedlemmer 
fra 1. januar 2022, skal der også være 
generalforsamling med nyvalg til besty-
relsen i foreningen. Vi håber naturligvis 

Årsmøde i Middelfart
på, at en stor del af de nyudnævnte 
møder op til generalforsamlingen og 
årsmødet.

Ud over generalforsamlingen byder 
årsmødet på en række interessante 
foredrag og indlæg, ligesom forsamlin-
gen kan stille spørgsmål og få debat-
teret mange faglige emner. Selv om 
der afholdes begynderkurser i foråret, 
opfordres også de nye ud i metieren til 
at møde op til årsmødet, hvor der virke-
lig er noget interessant og faglig viden 
at hente.

Årsmødet starter fredag den 25. marts 
med frokost kl. 12.00 og slutter med fro-
kost lørdag den 26. kl. 12.00. Møderne 
er fredag eftermiddag og lørdag formid-
dag – fredag aften er der årsmødemid-
dag med underholdning, inden man går 
til ro på værelserne.

Det endelige program kan ses i  
næste nr. af Ret & Skel, og man kan 
også holde øje med vores hjemmeside 
www.hegnsyn.dk, hvor det kommer  
til at fremgå.
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25.-26. MARTS 2022
Hotel Comwell, 5500 Middelfart

Tilmelding til 
Årsmøde & Generalforsamling 

Kommunens navn
Følgende tilmeldes:

OBS! Mulighed for at medtage ledsager. 

Skriv i parentes F for formand, M for medlem og S for sekretær.

OBS! Hvis du deltager med ledsager – kryds af i den første boks, umiddelbart efter dit navn.

Sidste rettidige tilmelding den 18. marts 2022 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Ved afbud senere end mandag d. 21. marts 2022 forfalder tilmeldingsgebyret til 
betaling

Deltagerliste vil blive sendt 20. marts til den person,  
der er anført som nr. 1 på denne liste.
Pris med overnatning:  Kr. 3.900,- pr. person + kr. 950,- for ledsager 
Pris uden overnatning:  Kr. 3.000,- pr. person + kr. 750,- for ledsager 

Tilmeldingsgebyrer kan forlods indsættes på foreningens bankkonto, 
Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 4341707167, ellers opkræves det via EAN.
(Foreningens CVR 71 49 24 19)

Dato og underskrift (evt. stempel)

                                                            Med leds. X   Overnatning X Frokost X
 Ja     Nej Fred.    Lørd.

1. Navn ( )              

E-mailadresse

Postnr. + By

2. Navn ( )              

3. Navn ( )              

4. Navn ( )              
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Fredag den 25. marts 2022 kl. 13.00 i Middelfart

Generalforsamling

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere.
2) Valg af dirigent.
3) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
4)  Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede 

årsregnskab til godkendelse.
5) Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
6)  Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag 

til vedtægtsændringer.
7) Valg af formand.
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer øst for Storebælt.
9)  Valg af 1. og 2. suppleant øst for Storebælt.
10) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer vest for Storebælt.
11) Valg af 1. og 2. suppleant vest for Storebælt.
12) Valg af 2 revisorer.
13) Valg af 1 suppleant for revisorer.
14) Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 25. februar 2022.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens  
generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

BestyrelsenÅ
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Glædelig Jul 
og Godt Nytår


