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Fra formanden
Først af alt velkommen til de nye Hegnsyn, og særlig velkommen til de nye
hegnsynsmænd. Det nye år 2014 har
indtil videre vist sig som et år med en
mild vinter, og dette har sikkert givet
noget arbejde til de nye hegnsyn.
Der er en særlig feststemning over at
byde velkommen til de nye Hegnsyn,
og en stor forventning til det arbejde
som skal finde sted de næste fire år.
Jeg ser frem til fire spændende år, hvor
Hegnsynene viser, at man kan levere
varen til gavn for borgerne og samfundet.
Mange af jer er formentlig genudpeget, men det er også mit indtryk, at
der denne gang er udpeget mange nye
hegnsynsmænd. I nogle kommuner er
der gået en del politik i udpegningen,
og dygtige og erfarne hegnsynsmænd
er ikke genudpeget, men det er jo vilkårene. Men for alle – såvel gamle som
nye, skal I vide, at foreningen står til
rådighed med støtte til arbejdet. Der er
ofte stærke følelser på spil i en nabokonflikt, stærkere end man normalt ser
det i konflikter mellem mennesker. Det
skyldes måske, at man ikke kan flygte
fra nabokonflikten.

Jeg vil gerne referere følgende fra
Dronningens nytårstale:
”Danmark er et land med mange forskellige mennesker. Vi er unge eller
gamle eller et sted midt i mellem. Nogle
bor på landet, andre i byerne. Nogle har
boet her altid, andre er kommet til. Men
vi er en del af det samme samfund, og
derfor deler vi vilkår i stort og småt, på
godt og ondt. Vi må skelne mellem store
og små bekymringer. Nok er Danmark
et lille land, men vi skal passe på, at vi
ikke bliver et småligt land.
Og hvis vi husker på det, vil vi også
forstå, at vi skal løse vore problemer
ved at bøje os mod hinanden. Hvis det
kun er den ene gren, der skal bøje sig,
så risikerer den at knække.
Vi skal ikke lægge låg på diskussioner.
Vi skal turde tage de debatter, der skal
tages. Det kan være på arbejdspladsen,
på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er
en god begyndelse. Næste skridt er, at
vi også hører efter, hvad andre siger.
Så får vi den diskussion, vi kan blive
klogere af. Det kræver mod at gå ind i
en debat – men også at vise storsind.”
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Jeg tror mange af os har stået i situationer, hvor vi kan genkende ovenstående.
Vi kan glæde os over, at vi i Danmark
har en instans som Hegnssynet. Dette
giver os en følelse af at vores arbejde
er nyttigt.
Foreningen af Hegnsyn har allerede
afholdt ét begynderkursus på Vissenbjerg Storkro lørdag den 1. februar 2014.
Kurset var fuldt tegnet og gentages den
24. april 2014, hvor der er ganske få
ledige pladser.
Nogle af de nye hegnsynsmænd har
spurgt efter hjælpematerialer. I den forbindelse kan jeg henvise til foreningens
hjemmeside www.hegnsyn.dk , hvor
man vil kunne finde de nødvendige
hjælpeværktøjer, ligesom man kan finde
alle foregående numre af Ret og Skel,
fra 2003 og frem til dette blad.
Det er vigtigt for mig, som formand for
Foreningen af Hegnsyn, at pointere vigtigheden af samarbejde mellem hegnsynsmændene, og samarbejdet med
sekretærer. Dette har stor betydning for
de resultater og det omdømme Hegnsynene opnår i udpegningsperioden. Det
er mit håb, at kommunalbestyrelserne
vil medvirke til, at hegnsynsmænd, nye
som gamle, bliver klædt så godt på
som muligt til at vejlede, lave forlig og
kendelser.
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I Hegnsyn med en stor udskiftning i
forbindelse med konstitueringen, vil
jeg som formand foreslå, at man, for at
fastholde kontinuiteten, indkalder til et
farvel-/goddag-møde her i begyndelse
af året, med deltagelse af såvel de tidligere som de nye hegnsynsmænd og
sekretærer. Formålet er, at sikre en glidende overgang, samtidig med at man
får skabt et godt samarbejde omkring
de sager, der evt. ligger i overgangen.
Som nævnt andet sted i bladet, afholder
Foreningen af Hegnsyn årsmøde den
28. og 29. marts 2014 på Christiansminde Kursuscenter ved Svendborg.
Årsmødet, hvor der samtidig holdes
generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor hegnsynsfolk fra hele landet
mødes, for sammen med kolleger at
høre om hegnsynsforhold og drøfte
konkrete sager, som man arbejder med
derhjemme i kommunen.
Da vi starter på en ny 4 års valgperiode,
vil der på generalforsamlingen være valg
på dagsordenen. Hele bestyrelsen og
suppleanter, inklusiv formanden, er på
valg. Ud af de nuværende medlemmer af
bestyrelsen, er sekretær Preben Andersen,
Nørre Djurs Kommune, formand Jens
Ernst Nielsen, Ikast-Brande Kommune og
næstformand, Jørgen Olsen, Egedal Kommune genudpeget til hegnsynsmænd, og
de er alle villige til genvalg.

Kasserer Jørgen Nielsen, Svendborg
Kommune og Jakob Rohde, Aalborg
Kommune har ønsket at stoppe efter
mange år som hegnsynsmænd. Der
skal derfor foreslås mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Jeg opfordrer
medlemmer, der måtte ønske at gøre
et stykke arbejde for foreningen, og
som har lyst til at stille op til valg til

bestyrelsen, om at gøre opmærksomme
på dette.
Med ønsket om en fortsat god vinter,
skal jeg endnu engang opfordre alle til
at deltage i årsmødet 2014 på Christiansminde Kursuscenter.
Jens Ernst Nielsen

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1768,- som fordeles med kr. 758,- til formanden og
kr. 505,- til hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.263,- som fordeles med kr. 758,til formanden og kr. 505,- til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.768,- og fordeles som ved et hegnsyn.

5

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 / 4043 6627
E-mail: jensernstnielsen@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4030 1964
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. 2851 6188 / 2851 6188
E-mail: rujaro59@gmail.com

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Tilmelding til
Årsmøde & Generalforsamling
28.-29. marts 2014
Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

Kommunens navn

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

Overnatning X Frokost X
Ja
Nej
Fred. Lørd.
1. Navn ( )
Adresse
Postnr. + By
2. Navn ( )
3. Navn ( )
4. Navn ( )
Sidste rettidige tilmelding den 21. marts 2014 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Ved afbud senere end tirsdag den 25. marts 2014 skal tilmeldingsgebyret betales.
Ønskes bustransport til/fra Odense Banegård?

Skriv antal: . . . . . . . . . .

Deltagerliste vil blive sendt 25. marts til den person, der er anført som nr. 1 på
denne liste.
Pris med overnatning: Kr. 2900,- pr. person
Pris uden overnatning: Kr. 2200,- pr. person
Beløbet kan indsættes på
foreningens bankkonto,
Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 4341707167.
(Foreningens CVR 71 49 24 19)

Dato og underskrift (evt. stempel)
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Generalforsamling
Fredag den 28. marts 2014 kl. 15.30, Svendborg
Dagsorden:
1)

Valg af stemmetællere.

2)

Valg af dirigent.

3)

Formanden aflægger beretning.

4)

Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5)

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6)

Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder 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 revisorsuppleant.

14)

Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 28. februar 2014.
Afgående bestyrelsesmedlemmer der ønsker genvalg, kan opstilles inden der
fremkaldes forslag til opstilling fra forsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig
efterfølgende med næstformand, kasserer og sekretær.
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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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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FORENINGEN AF HEGNSYN

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2013

Indtægter:

Kontingenter:

Regnskab
2013

Budget
2013

Regnskab
2012

270.750,00

276.450,00

273.600,00

160.000,00

156.100,00

70.000,00

61.500,00

3.600,00

3.900,00

Deltagergebyrer:
Årsmøde
Efterårskursus

184.850,00
-

Ret & Skel

3.900,00

Vedr. gebyrer 2012

3.000,00

Renter
Indtægter i alt:

*

*

1.665,56

6.500,00

6.548,14

464.165,56

516.550,00

501.648,14

278.334,39

170.000,00

170.102,20

-

55.000,00

40.496,10

Udgifter:

Årsmøde:
Efterårsmøde/kursus
Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter):

60.287,16

65.000,00

62.246,20

Honorarer:

71.726,00

75.000,00

69.004,00

Ret & Skel:

104.237,32

109.030,00

92.977,87

Kontorhold:

34.702,30

40.000,00

35.104,00

Hjemmeside:

674,44

1.000,00

679,69

Gaver m.m.:

908,63

1.500,00

910,88

Tilgodehavende 2012
Gebyrer:

3.000,00

*

10,00

20,00

Udgifter i alt:

553.880,24

516.550,00

471.520,94

Årets resultat:

-89.714,68

0,0

30.127,20
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FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2013

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Aktiver:
Tilgodehavende:
Postgiro:
Bankkonti:

-

*

3.000,00

656,80

656,80

229.649,22

316.363,90

230.306,02

320.020,70

Passiver:
Gæld
Kapital 1/1 2013:

320.020,70

Årets resultat:

-89.714,68
230.306,02

-

Herning den 17. januar 2014

Bent Jensen, Forretningsfører

Jørgen Nielsen, Kasserer

Walther Jensen

Henning Danielsen

Revisor

Revisorsuppleant
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FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Regnskab 2013

Regnskab 2012

Udgifter v. årsmøde
Hotel Christiansminde:

219.646,00

144.269,00

Underholdning

24.225,00

5.000,00

Foredragsholdere:

19.140,69

18.396,10

-

1.781,25

15.322,70

655,85

278.334,39

170.102,20

Vissenbjerg Kro

-

28.986,50

Undervisere

-

19.071,92

-

48.058,42

Medlemsgaver:
Diverse:

Udgifter v. efterårsmøde/kursus

Udgifter v. øvrige kursus

-

Kursussted

-

-

Undervisere

-

-

-

-

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar
4.281,62

Udgifter vedr. nr. 132 (2012):

14.519,82

Udgifter vedr. nr. 133:

23.610,30

26.258,95

Udgifter vedr. nr. 134:

23.985,30

20.976,85

Udgifter vedr. nr. 135:

23.979,65

Udgifter vedr. nr. 136:

16.542,25

Bestilte artikler og brevkasse
For meget modt. Kontingent i 2012

1.500,00

*

23.305,45
Mgl. Porto

9.780,00
8.375,00

100,00
104.237,32

92.977,87

29.832,00

31.113,50

4.470,30

3.990,50

Udgifter v. kontorhold
Kontorhold:
Revision:
Porto:

400,00
34.702,30
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35.104,00

FORENINGEN AF HEGNSYN

BUDGET 2015

Budget 2015

Regnskab 2013

280.250,00

270.750,00

160.000,00

184.850,00

Efterårsmøde/kursus

60.000,00

-

Kursus

45.000,00

-

3.500,00

3.900,00

Indtægter
Kontingentindtægter:
Deltagergebyrer:
Årsmøde

Ret & Skel
Diverse
Renter

4.928,00

1.665,56

553.678,00

461.165,56

Udgifter
Årsmøde

180.000,00

278.334,39

Efterårsmøde/kursus

50.000,00

-

Kursus

40.000,00

-

rejseudgifter:

65.000,00

60.287,16

Honorarer:

75.000,00

71.726,00

Ret & Skel:

105.000,00

104.237,32

Kontorhold:

35.000,00

34.702,30

Hjemmeside:

700,00

674,44

Gaver m.m.:

1.000,00

908,63

-

10,00

551.700,00

550.880,24

1.978,00

-89.714,68

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og

Renter og gebyrer:

Årets resultat:
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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.
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Navn og formål
§1

Bestyrelsen
§4

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
udøve kursusvirksomhed og anden aktivitet herunder udgivelse af bladet ”RET
& SKEL” og foreningens hjemmeside.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5
bestyrelsesmedlemmer som vælges på
generalforsamlingen.
Valget gælder for samme periode som
gælder for kommunevalg.

Medlemmer
§2
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer.
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.

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.

Kontingent
§3

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”

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

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Der udfærdiges en beslutningsprotokol
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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.
§6
Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved simpel stemmeflerhed bort16

set 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.
2.
3.
4.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.

5.
6.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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.

14. Eventuelt.
Afgående bestyrelsesmedlemmer der
ønsker genvalg, kan opstilles inden
der fremkaldes forslag til opstilling fra
forsamlingen.
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.
§9
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige
forretninger.
Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til
at redigere foreningens blad og eventuelle andre publikationer.
Hæftelse
§ 10
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
17

Vedtægtsændringer og opløsning
§ 11
Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer.

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.

Ændring af betingelserne for foreningens opløsning kræver dog vedtagelse
på samme måde som ved opløsning af
foreningen. (§ 12)

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

§ 12

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

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

Som Dirigent:

I bestyrelsen:

Svend Gunnar Kofoed-Dam

Jens Ernst Nielsen, formand.
Jørgen Olsen, næstformand
Jørgen Nielsen, kasserer
Preben Andersen, sekretær
Jakob Rohde, medlem
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Husk hegnsyns-statistikken for 2013
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 – 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 2013. 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 15. marts.

Klip her!

Hegnsynet (Hegnsynene) i
Kommunenavn:

HEGNSY NS STATISTIK

Følgende kan oplyses vedr. året 2013:
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
Telefon: 97 22 03 97, Mobil: 61 69 03 97.
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Afstand mellem hække
Hegnsynet i Lolland Kommune har ved havearkitekt Lene Palmer indhentet en
erklæring om afstanden mellem to parallelle hække. Vi bringer den her til orientering for alle.
To parallelle hække bør plantes med
minimum 1,5 m afstand, hvis hækkene
skal blive nogenlunde tætte ind mod
haverne, og hvis hækkene skal være
1,8 m høje. Hvis den en hæk er nord
for den anden, bør minimumsafstanden
øges til 1,8 m, for at sikre den nordlige
hæk nok lys. De nævnte afstande er fra
hækmidte til hækmidte.
Hvis hækkene er plantet med 1,5/1,8
m afstand, vil der kun være en smal sti
mellem dem. Hvis hækkene skal være
helt tætte både ind mod haverne og mod
stien mellem dem, skal afstanden øges
til 2,2 m. Hvis den ene hæk er nord for
den anden øges afstanden til 2,5 m.
Hækkene skal holdes smallere for oven
end for neden for at sikre mest mulig
lys til det nederste af hækkene, og for
at gøre dem stærkere over for snetryk
og vind. Lige efter klipning bør en 1,8
m høj hæk være omkring 20 cm bred
for oven, mens bredden for neden bør
være omkring 75 cm. Det er vigtigt, at
de bliver klippet nogenlunde ens på
begge sider.
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Hækpleje
Hækkene bliver kun tætte, hvis de klippes med regelmæssige mellemrum på
begge sider. Liguster samt bøg og andre
løvfældende hække klippes i sidste
halvdel af juni og igen i sidste halvdel
af august. Thuja og andre stedsegrønne
hække klippes i sidste halvdel af april.
Taks kan evt. klippes igen i sensommeren.
For at få hækkene tætte i bunden og
sikre god tilvækst er det også vigtigt at
holde græs og ukrudt væk, til hækkene
er blevet store. Græs og ukrudt holdes
væk i en bredde af minimum 60 cm
(dvs., der minimum skal være 30 cm
fra hækmidte til græsplæne).
Hækkene skal passes med vand de første 3 år. Brug gerne siveslange og vand
grundigt, når der vandes.
Eventuel gødning gives i det tidlige
forår, efter frosten er gået af jorden.
Lene Palmer, havearkitekt

Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i 2013.
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, 2006
i blad nr. 109, 2007 i blad nr. 113, 2008 i blad nr. 117, 2009 i blad nr. 121, 2010 i
blad nr. 125, 2011 i blad nr. 129, og for 2012 i blad nr. 133.
Nr. 133
Februar 2013

”Fra formanden”.
Tilmelding til jubilæumsårsmøde 2013.
Årsregnskab 2011 og budget 2013 for foreningen.
Årsregnskab for 2012
Budget for 2014.
Husk hegnsyns-statistikken for 2012
Fredagspassiar.
Indkaldelse til generalforsamling 2013.
Program for jubilæumsårsmødet 2013.
Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Kronologisk register samt emneregister vedr.
Ret & Skel, årg. 2012.

Nr. 134
Juni 2013

”Fra formanden”.
Borgmesteren bød velkommen.
Nye rådgivningsopgaver venter foreningen i fremtiden.
Fotokavalkade fra jubilæums-årsmødet 2013.
Hegnsyn hører nu hjemme under NaturErhvervsstyrelsen.
Vederlag.
Evaluering af Årsmødet 2013.
Brevkasse (spørgsmål og svar).

Nr. 135
September 2013

”Fra formanden”.
Aflysning af efterårskurset.
Almennyttige anlæg må gerne have grimme hegn.
Hegn der ikke er levende.
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fortsat, Ret & Skel
Nr. 136
December 2013

”Fra formanden”
Tilmelding til hegnsynskursus i februar.
Tilmelding til hegnsynskursus i april.
Udpegning af nye Hegnsyn.
Kursus for de nye Hegnsyn.
Hegnsyns ABC.

Ret & Skel
Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2013.
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, 2006
nr. 109, 2007 i nr. 113, 2008 i blad nr. 117, 2009 i blad nr. 121, 2010 i blad nr. 125,
2011 i blad nr. 129, og 2012 i blad nr. 133.
Adresser, oplysning om honorarer m.v.

februar/juni

nr. 133/134

september/december

nr. 135/136

Aflysning af efterårskurset

september

nr. 135

Almennyttige anlæg må gerne have

september

nr. 135

Borgmester bød velkommen

juni

nr. 134

Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen

juni

nr. 134

Budget for 2014

februar

nr. 133

Evaluering af Årsmødet 2013

juni

nr. 134

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar/juli

nr. 133/134

Fotokavalkade fra jubilæums-

juni

nr. 134

grimme hegn

årsmødet 2013
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”Fra formanden”

februar/juli

nr. 133/134

september/december

nr. 135/136

Fredagspassiar

februar

nr. 133

Hegn der ikke er levende

september

nr. 135

Hegnsyn hører nu under

juni

nr. 134

Hegnsyns ABC

december

nr. 136

Husk hegnsyns-statistikken for 2012

februar

nr. 133

Indkaldelse til generalforsamling 2013

februar

nr. 133

Kronologisk register samt emneregister

februar

nr. 133

Kursus for de nye Hegnsyn

december

nr. 136

Nye rådgivningsopgaver venter

juni

nr. 134

Program for jubilæumsårsmødet 2013

februar

nr. 133

Tilmelding til hegnsynskursus i februar

december

nr. 136

Tilmelding til hegnsynskursus i april

december

nr. 136

Tilmelding til jubilæumsårsmøde 2013

februar

nr. 133

Udpegning af nye Hegnsyn

december

nr. 136

Vederlag

juni

nr. 134

NaturErhvervstyrelsen

Vedr. Ret & Skel årg. 2012

foreningen i fremtiden

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforr. februar/juli

nr. 133/134

september/december

nr. 135/136

Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn

februar

nr. 133

Årsregnskab for 2012

februar

nr. 133
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Tilmelding til Hegnsynskursus
Kursus 1B
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer
Torsdag den 24. april 2014 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.
OBS! Kun få pladser tilbage. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 16. april 2014.
Ring, eller send mail til forretningsføreren, eller meld dig til via vores hjemmeside
www.hegnsyn.dk :
Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 61 69 03 97 eller E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Kursusprogram:
09.00 – 09.30
09.30 – 10.30
v/Bent Jensen

10.30 – 12.00
v/Lin Adrian

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
v/Bent Jensen

14.00 – 14.15
14.15 – 15.45
v/Peter Flint Jensen

Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v.
Hegnslovens opbygning.
Hegnsynet som institution og hegnslovens regler herom.
Konstruktiv konfliktløsning
ved hegnstvister
Frokost
Hegnsynets kompetence.
Reglerne om hegnsynsforretningerne.
Kaffe m. kage
Regler og fremgangsmåder vedr.
Skelafsætning/skelforretninger.

Kursisterne må meget gerne medbringe hegnsloven!
Pris 1500,- 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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Program for årsmødet 2014
Fredag den 28. og lørdag den 29. marts 2014, Christiansminde Kursuscenter
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, Telefon 33 30 43 43

Fredag
Kl. 12.00: Ankomst og frokost.
Kl. 13.00:
Årsmødet åbnes af formanden.
Kl. 13.15: Høflighed og omgangsformer– noget der rimer på nabostridigheder v. journalist Peter Olesen.

Kl. 14.45: Kaffepause.
Kl. 15.30: Generalforsamling (se dagsorden i dette nr. af bladet)
Kl. 18.00: Årsmødemiddag med underholdning.

Lørdag
Kl. 08.30: Formanden indleder lørdagens møde – Morgensang.
Kl. 08.45: Indlæg v. fuldmægtig Morten Ødum Nielsen, NaturErhverv, der
efterfølgende deltager i panelet i den
”generelle spørgerunde”, hvor også
rådgiverne Sv. Kofoed-Dam og Holger
Engvang deltager i svarpanelet sammen
med advokat Peter Flint Jensen.
Medlemmer opfordres til forinden at
aflevere/fremsende spørgsmål (gerne
med skitse) til formanden eller forretningsføreren. Der kan naturligvis også
stilles direkte spørgsmål fra salen.
Kl. 10.00: Kaffepause.
Kl. 10.30: Indlæg v. lektor, landinspektør Lars Ramshøj fra Aalborg Universitetscenter om skel, skelfastlæggelse,
skelafsætning/skelforretning, hævd mv.
Kl. 11.55:
Formanden afrunder årsmødet.
Kl. 12.00: Frokost og afrejse.

Deltagergebyr: Kr. 2900,- pr. person med overnatning
Kr. 2200,- pr. person uden overnatning
Tilmelding:
Klip tilmeldingsblanketten her i bladet ud, og send den til forretningsfører Bent Jensen – tilmelding kan også ske pr. mail eller
via foreningens hjemmeside.
Sidste tilm.frist: 21. marts 2014.
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
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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.

„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
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan telefonisk henvendelse ske til:
Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 75 36 58 20 (træffes bedst mellem kl. 9 og 11)
Kommentarer til Lov om Mark- og Vejfred kan ses i RET & SKEL nr. 114,
juni 2008, side 26.
Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning
kan henvendelse rettes til NaturErhverv v. Morten Ødum Nielsen på direkte
tlf. 45 26 35 38 eller e-mail moni@naturerhverv.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse
af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på:

www.hegnsyn.dk
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Foreningens hjemmeside
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet
- det gør ca. 100 andre på hverdage.
Du finder den på adressen: hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred,
skelforretninger m.v.
Du kan også hente bladet ”Ret og Skel” og blanketter, som du kan
printe ud og bruge.
Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links
til en masse oplysninger.
Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

Henvend dig til forretningsføreren!
Vedr. RET & SKEL
• når det ikke skal fremsendes mere, eller det
skal sendes til en anden person

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

• 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
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Vi ses i Svendborg!

B

