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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. 100 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 én gang årligt.

Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 97 2203 97. 

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden

Foreningen af Hegnsyn i Danmark blev 

stiftet den 5. december 1973, og for-

eningen kan således i år fejre 40 års 

jubilæum. 

For nogle medlemmer kan det være 

sidste mulighed for at deltage i et års-

møde, da der afholdes kommunalvalg i 

december 2013. Dette gælder for med-

lemmer som ikke bliver beskikkede til 

Hegnsynene i december 2013.

Foreningens hovedformål er at varetage 

fælles interesser, herunder udøvelse af 

kursusvirksomhed og udgivelse af bla-

det RET & SKEL. Der er igennem åre-

ne udgivet 133 numre af RET & SKEL, 

afholdt et stort antal kurser og sikret 

kollegial samarbejde, ved såvel møde-

aktivitet som på egen hjemmebane. Fra 

2003, ligger bladene på Foreningen af 

Hegnsyn i Danmarks hjemmeside, og 

mange af artiklerne kan fi ndes med blot 

få ord via en søgemaskine.

Fremtider byder fortsat på mange opga-

ver, som jeg har nævnt i de senere års 

beretninger. Jeg har meget svært ved 

at få øje på, hvem der varetager vores 

og kommunernes interesser ud over os. 

Jeg har for nyligt været i dialog med 

Kommunernes Landsforening om vare-

tagelse af hegnssynsmændenes og kom-

munernes interesser i forhold til en 

høring om forslag 

til ny vederlagsbe-

kendtgørelse for 

hegnsynsmedlem-

mer og vurderingsmænd i henhold til 

hegnsloven og mark- og vejfredsloven. 

Kontakten føltes meget ufremkommelig 

og utilstrækkelig, på trods af, at vi for 

år tilbage aftalte at holde tæt kontakt. 

For år tilbage havde vi en af KL’s kontor-

chefer fra juridisk afdeling til at holde et 

foredrag på vores årsmøde om mulige 

relationer i forhold til at varetage vores 

og kommunernes interesser. Desværre 

sér det ud til, at vi skal starte helt forfra!

Vi synes i øvrigt, at der er grund er 

til at fejre 40 års jubilæet med manér. 

Der er fortsat mange af foreningens 

tidligere betydningsfulde medlemmer 

og samarbejdspartnere, som vi har en 

god kontakt til, og som vi derfor også 

ønsker at værdsætte. Vi kom f. eks. godt 

igennem kommunalreformen, selvom 

medlemstallet blev mere end halveret. 

Og i dag har vi ca. 95 % af mulige 

medlemmer. 

Der lagt op til, at Årsmødet 2013 skal 

være endnu mere festligt end normalt. 

Alle medlemmer og sekretærer er såle-

des inviteret med ledsager i år, og det 

håber bestyrelsen, at rigtig mange vil 
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benytte sig af, så vi alle kan få et par 

hyggelige dage.

Og der vil blive taget hånd om led-

sagerne. Fredag er der arrangeret en 

ledsager-tur til Naturama i Svendborg, 

medens vi holder møde. Sidst på efter-

middagen er der mulighed for alle til 

at høre et foredrag af foredragsholder 

og ”stand-up” Nils Villemoes. 

Om aftenen er der middag med under-

holdning, og derefter spilles der op til 

dans. Vi fortjener alle denne påskøn-

nelse med ledsager for det nyttige og 

vigtige samfundsarbejde vi udfører, så 

husk at melde jer til hurtigst muligt!

Mange års arbejde med regulering af 

vederlag ser nu ud til at nærme sig 

en afslutning, efter det ikke har været 

reguleret siden 1996 eller i 17 år. Vi er 

i skrivende stund endnu ikke færdige 

med at vurdere høringsforslaget. 

Også i år er der gode faglige indlæg for 

såvel hegnsynsmænd som sekretærer. 

Jeg skal derfor opfordre alle til at del-

tage i det kommende Årsmøde 

På gensyn på Christiansminde Kur-

suscenter med udsigt over det smukke 

Svendborgsund den 5. og 6. april 2013.

Jens Ernst Nielsen

„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:

Tidl. formand
Svend Gunnar Kofoed-Dam
Tlf. 5649 6173 · E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henvendelse ske til: 

Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 5820 (helst mellem kl. 9 og 12)

Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108. 

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning 
kan henvendelse rettes til NaturErhverv v. Morten Ødum Nielsen på direkte 
tlf. 4526 3538 eller e-mail moni@naturerhverv.dk

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse
af hegnsynsspørgsmål.

Foreningens hjemmeside med diverse links fi ndes på: 
www.hegnsyn.dk
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  • 7441 Bording  • Tlf. 9714 5450  • www.hegnsyn.dk

Formand:  Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune

 Gedhusvej 17, 7441 Bording

 Tlf. 9714 5450. E-mail: jensernstnielsen@gmail.com

Næstformand:  Jørgen Olsen, Egedal kommune

 Kirkevang 5, 3660 Stenløse

 Tlf. 4717 1364. E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune

 Traverskiftet 31, 5881 Skårup

 Tlf. 6223 1530. E-mail: jpn-esther@hotmail.com

Sekretær:  Preben Andersen, Norddjurs kommune

 Egevej 22, 8500 Grenå

 Tlf. 2813 5238. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem: Jakob Rohde, Aalborg kommune

 Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup

 Tlf. 9826 1888. E-mail: rujaro59@gmail.com

Forretningsfører Bent Jensen

og redaktør: Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning  

 Tlf. 9722 0397 / 6169 0397

 E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk



Tilmelding til

Årsmøde
5.-6. april 2013

I anledning af 40 års foreningsjubilæum inviteres alle med ledsager

Kommunens navn

Følgende tilmeldes:
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.

 Overnatning X Frokost X
 Ja Nej Fred. Lørd.

 1. Navn (  )  ....................................................................

 Adresse  ..........................................................................

 Postnr. + By  ..................................................................

 2. Navn (  )  ....................................................................

 3. Navn (  )  ....................................................................

 4. Navn (  )  ....................................................................

Sidste rettidige tilmelding den 27. marts 2013 til:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk 
Ved afbud senere end tirsdag d. 2. april 2013 skal tilmeldingsgebyret betales.

Ønskes transport til/fra Odense Banegård Skriv antal

Deltagerliste vil blive sendt ca. 2. april til den person, der er anført som nr. 1 på denne liste.
Pris med overnatning:  Kr. 2800,- pr. person + kr. 450 for ledsager
Pris uden overnatning:  Kr. 2100,- pr. person + kr. 350 for ledsager

Beløbet bedes indsat på foreningens nem-konto: reg.nr.: 1513, kontonr.: 4341707167.
(Foreningens CVR 71 492 419)

Dato og underskrift Evt. stempel

6
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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 vurde-
ringsmændene 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.

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 medlemmer af hegnsyn.
Alle medlemmer har stemmeret.

Hegnsynsekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og
vejfred 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.

* 40 års jubilæum 2013 *
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ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2012  

Indtægter: Regnskab 2012 Budget 2012 Regnskab 2011

Kontingenter  273.600,00  285.000,00  285.000,00 

Deltagergebyrer:

Årsmøde  156.100,00  180.000,00  138.300,00 

Efterårsmødet  61.500,00*  75.000,00  70.000,00 

Kursus (vedr. 2010)  3.900,00  4.000,00  3.900,00 

Ret & Skel  100,00*

Renter  6.548,14  6.000,00  6.351,27 

Indtægter i alt:  501.748,14  550.000,00  503.551,27 

Udgifter:

Årsmøde  170.102,20  180.000,00  160.806,03 

Efterårsmøde/kursus  40.496,10  75.000,00  48.058,42 

Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter)  62.246,20  70.000,00  56.322,64 

Honorarer  69.004,00  70.000,00  67.124,00 

Ret & Skel  92.977,87*  100.000,00  95.223,43 

Kontorhold  35.104,00  35.000,00  33.250,30 

Hjemmeside  679,69  700,00  703,44 

Gaver m.m.  910,88  1.500,00  1.158,50 

Gebyrer  -    10,00  10,00 

Udgifter i alt:  471.520,94  532.210,00  462.656,76 

Årets resultat: 30.227,20  17.790,00 40.894,51
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STATUS PR 31/12 2012

Aktiver: Regnskab 2012 Regnskab 2011

Tilgodehavende  3.000,00 * Vedr. efterårsmødet   

Postgiro  656,80  656,80 

Bankkonti  316.363,90  289.036,70 

 320.020,70  289.693,50 

Passiver:

Gæld  100,00 * Vedr. Ret & Skel   

Kapital 1/1 2012  289.693,50   246.398,99 

Årets resultat  30.227,20   43.294,51 

 320.020,70  289.693,50 

Herning den 18. januar 2013

Bent Jensen,  
Forretningsfører

Jørgen Nielsen, 
Kasserer

Walter Jensen, 
Revisor

Bjarne Elnegaard,
Revisor

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Udgifter v. årsmøde: Regnskab 2012 Regnskab 2011

Hotel Christiansminde  144.269,00  127.804,00 

Underholdning  5.000,00  5.000,00 

Foredragsholdere  18.396,10  24.827,18 

Medlemsgaver  1.781,25  2.475,00 

Diverse  655,85  699,85 

 170.102,20  160.806,03 

Udgifter v. efterårsmøde/kursus:

Vissenbjerg Kro  24.060,00  28.986,50 

Undervisere  16.436,10  19.071,92 

 40.496,10   48.058,42  

Udgifter v. øvrige kurser:

Kursussted  -    -   

Undervisere  -    -   

 -    -   



10

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar: Regnskab 2011 Regnskab 2010

Udgifter vedr. nr. 128: (Porto vedr. 2011)   4.281,62   (Tryk/porto vedr. 2010)  10.163,05   

Udgifter vedr. nr. 129:  26.258,95  21.513,05 

Udgifter vedr. nr. 130:  20.976,85  24.552,05 

Udgifter vedr. nr. 131:  23.305,45  20.101,90 

Udgifter vedr. nr. 132: (Mgl. trykning/porto)   9.780,00   (Uden porto)    15.593,75   

Bestilte artikler og brevkasse  8.375,00  5.625,00 

 92.977,87  97.548,80 

Udgifter v. kontorhold:

Kontorhold  31.113,50  28.480,00 

Revision  3.990,50  4.145,30 

Porto  -    625,00 

 35.104,00  33.250,30 
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BUDGET 2014
Indtægter: Budget Regnskab 2012

Kontingentindtægter  273.600,00   273.600,00  

Deltagergebyrer:

Årsmøde  170.000,00  156.100,00 

Efterårsmøde/kursus  60.000,00  61.500,00 

Kursus  60.000,00  -   

Ret & Skel   4.000,00  3.900,00 

Diverse   -    100,00 

Renter  7.000,00  6.548,14 

 574.600,00  501.748,14 

Udgifter:

Årsmøde  190.000,00  170.102,20 

Efterårsmøde/kursus  50.000,00  40.496,10 

Kursus  50.000,00  -   

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og rejseudgifter  70.000,00  62.246,20 

Honorarer  72.100,00  69.004,00 

Ret & Skel  100.000,00  92.977,87 

Kontorhold  40.000,00  35.104,00 

Hjemmeside   1.000,00  679,69 

Gaver m.m.  1.500,00  910,88 

Renter og gebyrer   -    -   

 574.600,00  471.520,94 

Årets resultat: 0,00  30.227,20 
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For at kunne oplyse pressen og andre 

interesserede, herunder også forenin-

gens egne medlemmer, om det samlede 

antal af hegnsynssager på landsplan - 

og det samlede antal af henvendelser, 

der ikke blev til sager - og 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 2012.

Hegnsyns-statistik

Hegnsynet (Hegnsynene) i Kommunenavn: 

Følgende kan oplyses vedr. året 2012:

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 eller mailes til forretningsføreren snarest.

Forretningsfører Bent Jensen

Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, tlf.: 9722 0397, mobil: 6169 0397

Husk hegnsyns-statistikken for 2012

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 

25. marts.
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Nils Villemoes, der står for det sene 

årsmødeforedrag fredag eftermiddag, 

præsenterer her lidt om sig selv.

Jeg er født i Esbjerg i 1941., i vædderens 

tegn. Min far var købmand, så jeg vok-

sede op bag disken. Senere kom jeg på 

Handelshøjskolen i Aarhus og blev der. 

Fra 1970 til 2005 var jeg ansat som lektor 

ved Institut for Organisation og Virk-

somhedsledelse. Jeg er cand. merc. med 

regnskabsvæsen som speciale, men har 

også læst psykologi på Universitetet. Jeg 

blev aldrig færdig.

Mine ledelsesmæssige erfaringer er lig 

nul. Jeg har været korporal i Den Kgl. 

Danske Marine. Det er det.

Nu arbejder jeg ikke mere, dvs. jeg hol-

der foredrag her og der og alle vegne, 

og det er også en slags arbejde, men 

ikke et rigtigt arbejde. Hvad er rigtigt 

arbejde? Hvad er ledelse? Hvad er sam-

arbejde? Det er gode spørgsmål, som 

man kan blive ved med at stille.

Giv mig to stykker kridt og en tavle 

eller en fl ip-over og et par tusser – evt. 

en væg, der alligevel snart skal males – 

og jeg skal tegne og berette, hvordan 

verden ser ud:

 - Hvordan er samfundet skruet sam-

men?

 - Hvorfor skal alting hele tiden laves 

om?

 - Hvorfor går ledelse op i en spids?

 - Hvad ligger der i bunden af leder-

skabet?

 - Hvor går udviklingen hen, mens 

vi sover?

Mine foredrag handler om udvikling og 

ledelse i den store sammenhæng, på det 

personlige plan, men også midt imel-

lem, hvor det drejer sig om ledelse og 

udvikling af virksomheder, foreninger 

og institutioner. Det er der brug for i 

allerhøjeste grad!

”Hvorfor skal alt hele tiden laves om?” 

hedder mit foredrag – eller ”Hvor går 

udviklingen hen, mens vi sover?”. Det 

er det samme foredrag, men det ændrer 

sig fra gang til gang og så længe, det er 

tilfældet, bliver jeg ved…

Fredagspassiar
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Generalforsamling

Fredag den 5. april 2013 kl. 15.15 i Svendborg
 

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden afl ægger beretning.

4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til

vedtægtsændringer.

7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 5. marts 2013.

Alle er velkomne til generalforsamlingen.

Alle fremmødte hegnsynsmedlemmer 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.

  

Bestyrelsen
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Program for årsmødet 2013
Fredag den 5. og lørdag den 6. april 2013 på Christiansminde Kursuscenter, 

Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, telefon 3330 4343

Fredag
Kl. 12.00: Ankomst og frokost.

Kl. 13.00: Ledsagerne afgår i bus til særskilt eftermiddagsprogram.

Kl. 13.00: Mødet åbnes af formanden.

Kl. 13.15: ”Hegnsynskendelser – begrundelser og krav i forhold til anden
 lovgivning” v. dommer Ib Trabjerg.

Kl. 14.45: Kaffepause.

Kl. 15.15: Generalforsamling (se dagsorden i dette nr. af bladet).

Kl. 16.30: Cand. merc. Nils Villemoes om lægmandssystemet, hegn og naboskab
 samt oplæg til festaftenen.

Kl. 18.30: * Jubilæumsfestmiddag *

 •UndermiddagenunderholdersangerenArneLundemannm.pianist.

 •Eftermiddagenerdermulighedforendanstillevendemusik.

 •Aftenensluttermednatmad.

Lørdag
Kl. 08.30: Formanden indleder lørdagens møde – Morgensang.

Kl. 08.45: Præsentation og indlæg v. fuldmægtig Morten Ødum Nielsen, NaturErhverv. 

Kl. 09.45: Kaffepause.

Kl. 10.15: ”Spørg Bare”. Den generelle spørgerunde med spørgsmål og kommentarer
 fra årsmødedeltagerne.
 Spørgerne må meget gerne forinden aflevere/fremsende spørgsmål (gerne 
 med skitse) til formanden eller forretningsføreren.

Kl. 11.45: Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00: Frokost og afrejse.

Deltagergebyr:  Kr. 2800,- pr. person med overnatning + kr. 450,- for ledsager..

 Kr. 2100,- pr. person uden overnatning + kr. 350,- for ledsager.

Tilmelding: Klip blanketten på side6 ud, og send den til forretningsfører Bent Jensen

 – tilmelding kan også ske pr. mail eller via foreningens hjemmeside.

Sidste frist: 2. april 2013.

Transport: Afgang Odense Banegård til Svendborg fredag ca. kl. 11.45.

 Afgang Svendborg til Odense Banegård lørdag ca. kl. 12.35.

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen

15
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VEDTÆGTER for FORENINGEN af HEGNSYN I 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

§1  Navn og formål

Foreningens navn er Foreningen af 

Hegnsyn i Danmark og har hjemsted i 

den til enhver tid siddende formands 

hjemstedskommune.

Foreningens formål er varetagelse af 

medlemmernes fælles interesse og ud-

øve kursusvirksomhed og anden akti-

vitet herunder udgivelse af bladet ”RET 

& SKEL” og foreningens hjemmeside.

§2  Medlemmer

Som medlemmer kan optages hegn-

synsmedlemmer. 

De enkelte hegnsynsmænd skal navn-

gives over for foreningen.

Suppleanter, hegnsynsekretærer og vur-

deringsmænd, som er udpeget i hen-

hold til lov om mark og vejfred kan 

deltage i generalforsamlingen med tale-

ret, og kan benytte sig af foreningens 

servicetilbud; men kan ikke optages 

som medlemmer.

§3  Kontingent

Årskontingentet fastsættes på den ordi-

nære generalforsamling og betales pr. 

hegnsyn.

§4  Bestyrelsen

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 væl-

ges de 4 øvrige medlemmer, hvoraf 2 

vælges blandt medlemmer øst for Sto-

rebælt, og 2 vest for Storebælt.

Suppleanter til bestyrelsen vælges på 

samme måde.

Bestyrelsen konstituerer sig med næst-

formand, sekretær og kasserer.

Konstitueringen gælder ligeledes for 

hele perioden.

Bestyrelsen kan foreslå æresmedlem-

mer udnævnt for livstid.
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Æresmedlemmer er kontingentfri.

Såfremt formanden går af i valgperio-

den, konstitueres næstformanden, som 

formand, indtil næste ordinære gene-

ralforsamling, hvor der så vælges ny 

formand, gældende for resten af valg-

perioden”

Bestyrelsesmøder afholdes, når forman-

den fi nder det nødvendigt, eller når 3 

bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Der udfærdiges en beslutningsprotokol 

som underskrives på næste bestyrel-

sesmøde.

Beslutninger vedtages med simpelt fl er-

tal. Bestyrelsen er kun beslutningsdyg-

tig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stem-

me udslagsgivende.

§5  Generalforsamlingen

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 med-

lemmerne skriftligt over for bestyrelsen 

begærer det, med angivelse af forhand-

lingsemne.

I sidstnævnte tilfælde skal generalfor-

samlingen 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.

§6

Generalforsamlingens beslutninger 

træffes ved simpel stemmefl erhed bort-

set fra de i §§ 11 og 12 omhandlede 

tilfælde.

Alle fremmødte medlemmer har stem-

meret på foreningens generalforsam-

ling.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

17
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Afstemninger skal ske skriftligt når blot 

1 af de tilstedeværende stemmeberet-

tige medlemmer ønsker det.

Der udfærdiges beslutningsprotokol 

som efterfølgende underskrives af Diri-

gent, Formand og Referent.

Vedtægtsændringer og valg træder i 

kraft umiddelbart efter generalforsam-

lingens afslutning.

§7

Forhandlingerne på generalforsamlin-

gen ledes af en dirigent valgt af for-

samlingen.

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 revide-

rede årsregnskab.

 5. Forelæggelse af budget og fastsæt-

telse af kontingent.

 6. Behandling af rettidig indkomne 

forslag. Herunder forslag til ved-

tægtsændringer.

Forslag fra medlemmerne til behand-

ling 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 frem-

sat på generalforsamlingen – kan det 

genfremsættes af et medlem af forsam-

lingen som var det hans eget.

På den første ordinære generalforsam-

ling efter et kommunalvalg skal dags-

ordenen 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.

 14. Eventuelt.

Afgående bestyrelsesmedlemmer der 

ønsker genvalg, kan opstilles inden 

der fremkaldes forslag til opstilling fra 

forsamlingen.

§8  Regnskab og daglig drift

Foreningens regnskabsår er kalender-

året.

Kassereren udarbejder årsregnskabet. 

Regnskabet forelægges revisorerne og 
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revideres af disse og udsendes til med-

lemmerne inden generalforsamlingen.

§9

Bestyrelsen kan ansætte en forretnings-

fører til at varetage foreningens daglige 

forretninger.

Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til 

at redigere foreningens blad og even-

tuelle andre publikationer.

§10  Hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i for-

ening med et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens med-

lemmer nogen personlig hæftelse for 

foreningens forpligtelser.

§ 11  Vedtægtsændringer og opløsning

Til ændring af vedtægterne kræves ved-

tagelse på en generalforsamling med 

2/3 af de afgivne stemmer.

Ændring af betingelserne for forenin-

gens opløsning kræver dog vedtagelse 

på samme måde som ved opløsning af 

foreningen. ( § 12 )

§12

Til foreningens opløsning kræves vedta-

gelse på en generalforsamling med 2/3 

majoritet blandt samtlige medlemmer. 

Opnås denne majoritet ikke, er besty-

relsen bemyndiget til at indkalde til en 

ny generalforsamling, hvor opløsning 

kan vedtages med 2/3 af stemmerne 

fra de fremmødte medlemmer.

Beslutning om anvendelse af forenin-

gens formue ved dens opløsning træffes 

af bestyrelsen i samråd med Kommu-

nernes Landsforening.

Således vedtaget på foreningens

ordinære generalforsamling

den 25. marts 2011.

Som dirigent: 

Svend Gunnar Kofoed-Dam

I bestyrelsen: 

Jens Ernst Nielsen, formand

Jørgen Olsen, næstformand                                                                         

Jørgen Nielsen, kasserer

Preben Andersen, sekretær                                                                           

Jakob Rohde, medlem
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Nr. 129 Februar 2012

• ”Fra formanden”.

• Tilmelding til Årsmøde 2012.

• Årsregnskab 2011 og budget 2013 for foreningen.

• Vedtægter for Foreningen.

• Galskaben i ”blindgyde-sagen” blev standset i 

landsretten.

• Husk hegnsyns-statistikken for 2011.

• Advokat Jørgen Jørgensen stopper.

• Kathrine Lilleør som foredragsholder på årsmø-

dets første dag.

• Program for Årsmødet 2012.

• Register og emneregister i kronologisk orden for 

Ret & Skel, årg. 2011.

• Indkaldelse til generalforsamling 2012.

Nr. 130 Juli 2012

• ”Fra formanden”.

• Afsked med Flemming Jessen.

• Kradser krisen.

• Fra årsmødet 2012 (fotokavalkade).

• Domme skal være offentlige, billige og nemme 

at se.

• Evaluering af Årsmødet 2011.  

• Brevkasse (spørgsmål og svar).

• Evaluering af årsmødet 2012.

Nr. 131 September 2012

• ”Fra formanden”.

• Tilmelding til kursus og efterårsmøde.

• Den fremtidige administration af hegnsloven i føde-

vareministeriet.

• Hegnsynskursus den første lørdag i november.

• Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen.

• Velkommen til Vissenbjerg.

• Program for Hegnsynskursus III.

Nr. 132 December 2012

• ”Fra formanden”

• Efterårskurset 2012.

• Hvor går grænserne egentlig.

• Domstolsprøvelse.

• Hegnshøjde contra indkig og udsigt.

• Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen.

Emneregister i alfabetisk række-
følge for årgang 2012

Adresser, oplysning om honorarer m.v.

• februar/juli nr. 129/130

• september/december nr. 131/132

Advokat Jørgen Jørgensen stopper

• februar nr. 129

Afsked med Flemming Jessen

• juli  nr. 130

Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen

• februar/juli  nr. 129/130

Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen

• september/december nr. 131/132

Budget for 2013

• februar nr. 129

Tilsvarende registre for årgangene 
1986-1999 findes i blad nr. 81. 

Årgang 2000 i nr. 85

Årgang 2001 i nr. 89

Årgang 2002 i nr. 93

Årgang 2003 i nr. 97

Årgang 2004 i nr. 101

Årgang 2005 i nr. 105

Årgang 2006 i blad nr. 109

Årgang 2007 i blad nr. 113

Årgang 2008 i blad nr. 117

Årgang 2009 i blad nr. 121

Årgang 2010 i blad nr. 125

Årgang 2011 i blad nr. 129

Register i kronologisk orden for numrene samt
Emneregister i 2012
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Den fremtidige administration af hegns-

loven i fødevareministeriet

• september nr. 131

Domme skal være offentlige, billige og 

nemme at se

• juli nr. 130

Domstolsprøvelse

• december  nr. 132

Efterårskurset 2012

• december nr. 132

Emneregister for Ret & Skel, årg. 2011

• februar  nr. 129

Evaluering af Årsmødet 2012

• juli nr. 130

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

• februar/juli nr. 129/130

• september/december nr. 131/132

”Fra formanden”

• februar/juli nr. 129/130

• september/december nr. 131/132

Fra årsmødet 2012 (fotokavalkade)

• juli nr. 130

Galskaben i ”blindgyde-sagen” blev 

standset i landsretten

• februar nr. 129

Hegnshøjde contra indkig og udsigt

• december nr. 129

Hegnsynskursus den første lørdag i 

november

• september nr. 131

Husk hegnsyns-statistikken for 2011

• februar nr. 129

Hvor går grænserne egentlig?

• december nr. 132

Indkaldelse til generalforsamling 2012

• februar nr. 129

Kathrine Lilleør som foredragsholder på 

årsmødets første dag

• februar nr. 129

Kradser krisen?

• juli nr. 130

Program for Hegnsynskursus III

• september nr. 131

Program for Årsmødet 2012

• februar nr. 129

Register i kronologisk orden for 2011

• februar nr. 129

Tilmelding til kursus & efterårsmøde

• februar nr. 131

Tilmelding til Årsmøde 2012

• februar nr. 129

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforr.

• februar/juli nr. 129/130

• september/december nr. 131/132

Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn

• februar nr. 129

Velkommen til Vissenbjerg

• september nr. 131

Årsregnskab for 2011

• februar nr. 129
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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).

Derfor - ram plet ved at ringe eller skrive til: 

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Tlf. 6169 0397. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk 

eller via foreningens hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Alt dette, og meget mere, 

tager forretningsføreren sig af

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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Foreningens hjemmeside

Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet

- det gør ca. 100 andre på hverdage.

Du fi nder den på adressen: hegnsyn.dk

Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelfor-

retninger m.v.

Du kan også hente bladet ”Ret og Skel” og blanketter, som du kan printe ud 

og bruge.

Samtidig kan du fi nde nyttige navne og adresser sammen med links til en 

masse oplysninger.

Webmaster: 

Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

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.



Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Velkommen til Christiansminde


