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Fra formanden
Velkommen i det nye år – 2015!
Vinteren har indtil skrivende stund
(primo februar) været mild. Som hegnssynsmand, og for borgerne, indbyder
det til stadig at gå i marken og haven på
hegnsynsforretning. Det er mit indtryk
der er afholdt mange hegnsyn i vinter.
Som nævnt andet sted i bladet, afholder
Foreningen af Hegnsyn årsmøde den
27. og 28. marts på Christiansminde
Kursuscenter ved Svendborg. Årsmødet,
hvor der samtidig holdes generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor
vi mødes hvert år for sammen med
kolleger, at høre nyt og gammelt om
hegnsynsforhold, om organisationens
forhold og også drøftelse af konkrete
sager, som man går og slås med derhjemme. Vi håber, at mange hegnsynsmænd fra så mange kommuner som
muligt vil møde op.
Vi har i en årrække forsøgt at få og
holde kontakt med de organisationer
og personer, vi er i „nærheden af”,
enten fagligt eller organisatorisk. Jeg
vil nævne organisationer/personer fra
2008, som vi har haft på programmet.
2008: Forfatter og tidligere landinspektør Knud Sørensen om „forhandling”.

En litterær
tilgang.
2009: Psykiater
Inger Beck
om psykologi i
konfliktløsning. Overlæge,
speciallæge i psykiatri, MKM (Master i
Konfliktmægling).
2009: Hegnsynssekretær Erik Appel, fra
Svendborg Kommune om bygninger i
skel.
2010: Specialkonsulent Bjarne Lanng fra
FødevareErhverv, om læhegnsloven og
administrationen af læhegnsordningen.
2010: Kontorchef Vibeke Vinten fra KL’s
Juridiske Kontor, om Den kommunale
Styrelseslov, diæter, kørsel og vederlag.
2011: Ph.d.-stipendiat Lin Adrian fra
Københavns Universitet om konfliktmægling og retsmægling.
2012: Indlæg v. sognepræst, forfatter
og debattør Kathrine Lilleør. En anden
tilgang.
2013: Cand. merc. Nils Villemoes om
lægmandssystemet, hegn og naboskab.
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2014: Høflighed og omgangsformer
– noget der rimer på nabostridigheder
v. journalist Peter Olesen.
2014: Indlæg v. lektor, landinspektør Lars
Ramshøj fra Aalborg Universitetscenter
om skel, skelfastlæggelse, skelafsætning/
skelforretning, hævd mv. og afsked med
Lars Ramshøj, da han gik på pension.
Ny kontakt opdyrkes.
Vore nærmeste samarbejdspartnere,
fuldmægtig Stig Gundersen fra NaturErhvervstyrelsen og advokat Peter Flint
Jensen, deltager så vidt muligt altid på
vores årsmøder.
Jeg mener det er meget vigtigt, at vi
har disse kontakter. Ikke kun på grund
af det faglige indhold, men en lille og
specialiseret forening som vores, har
brug for „venner” og kontaktflader, set
både i forhold til nutiden og fremtiden.
Samfundet udvikler sig konstant, og
denne udvikling afspejler, hvor vi skal

rette opmærksomheden imod. Også i år
har vi et sådant emne med, et der bla.
kan give diskussioner om ligestilling og
aldersfordeling i Hegnssynsregi.
Vi er altid interesserede i at få kontakt
med personer og organisationer, som er
i berøring med vores arbejdsområde,
af såvel faglige som politiske grunde.
Jeg håber alle medlemmer vil deltage i
dette arbejde.
Som det ses andet sted i dette blad,
vil der både fredag og lørdag være faglige og politiske indlæg, om lørdagen
er der desuden en spørgerunde. Husk
at forberede spørgsmålene i forvejen,
og tegn gerne en tilhørende skitse, så
forsamlingen og svarpanelet lettere kan
orientere sig.
Jeg vil endnu engang opfordre alle til
at deltage i årsmødet og generalforsamlingen 2015 på Christiansminde med
den smukke udsigt over by, sund og
landskab.
Jens Ernst Nielsen

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger fra 1. jan. 2015:
Et hegnsyn koster kr. 1785,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,til hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.275,- som fordeles med kr. 765,- til formanden
og kr. 510,- til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget
kr. 1.785,- og fordeles som ved et hegnsyn.
44

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: 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@stofanet.dk

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 5926 5081. 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. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Tilmelding til
Årsmøde & Generalforsamling
27.-28. marts 2015
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 20. marts 2015 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Ved afbud senere end mandag den 23. marts 2015 skal tilmeldingsgebyret betales.
Deltagerliste vil blive sendt 25. marts til den person, der er anført som nr. 1 på
denne liste.
Pris med overnatning: Kr. 3.400,- pr. person
Pris uden overnatning: Kr. 2.700,- 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 27. marts 2015 kl. 15.00 i 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)

Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2017.
Vedr. valg hvert 4. år: 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

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
77

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

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2014

Indtægter:

Regnskab
2014

Budget
2014

Regnskab
2013

270.750,00

273.600,00

270.750,00

Årsmøde

137.800,00

170.000,00

184.850,00

Kursusvirksomhed

183.600,00

60.000,00

-

3.800,00

4.000,00

3.900,00

Kontingenter:
Deltagergebyrer:

Ret & Skel
Vedr. gebyrer 2012

-

3.000,00

7.000,00

1.665,56

600.765,99

514.600,00

464.165,56

Årsmøde:

194.907,60

170.000,00

278.334,39

Kursusvirksomhed

138.423,20

55.000,00

-

Renter
Indtægter i alt:

4.815,99

*

Udgifter:

Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter):

67.849,13

65.000,00

60.287,16

Honorarer:

69.887,00

75.000,00

71.726,00

Ret & Skel:

105.594,69

109.030,00

104.237,32

Kontorhold:

35.616,96

40.000,00

34.702,30

Hjemmeside:

651,95

1.000,00

674,44

Gaver m.m.:

1.343,00

1.500,00

Tilgodehavende 2012
Gebyrer:

-

908,63
3.000,00

-

20,00

10,00

Udgifter i alt:

614.273,53

516.550,00

553.880,24

Årets resultat:

-13.507,54

0,0

-89.714,68
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FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Regnskab 2014

Regnskab 2013

153.609,00

219.646,00

5.000,00

24.225,00

Foredragsholdere:

24.115,59

19.140,69

Medlemsgaver:

11.156,25

-

1.026,76

15.322,70

194.907,60

278.334,39

Vissenbjerg Kro

23.610,00

-

Undervisere

22.346,20

-

45.956,20

-

Vissenbjerg Kro

54.866,00

-

Undervisere

37.601,00

-

92.467,00

-

Udgifter v. årsmøde
Hotel Christiansminde:
Underholdning

Diverse:

Udgifter v. efterårsmøde/kursus

Udgifter v. øvrige kursus

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar
Udgifter vedr. nr. 136 (2013):

4.438,05

Porto

14.519,82

Udgifter vedr. nr. 137:

25.142,91

23.610,30

Udgifter vedr. nr. 138:

25.704,54

23.985,30

Udgifter vedr. nr. 139:

27.539,19

Udgifter vedr. nr. 140:

18.770,00

Bestilte artikler og brevkasse
For meget modt. Abb. i 2012

4.000,00

23.979,65
Mgl. Porto

16.542,25
1.500,00

-

100,00

105.594,69

104.137,32

30.072,00

29.832,00

5.354,96

4.470,30

Udgifter v. kontorhold
Kontorhold:
Revision:
Porto:
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190,00

400,00

35.616,96

34.702,30

FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2014

Regnskab 2014

Regnskab 2013

-

-

Aktiver:
Tilgodehavende:
Postgiro:
Bankkonti:

-

656,80

216.798,48

229.649,22

216.798,48

230.306,02

Passiver:
Gæld
Kapital 1/1 2014:

230.306,02

Årets resultat:

-13.507,54
216.798,48

-

Herning den 16. januar 2015

Bent Jensen, Forretningsfører

Preben Andersen, Kasserer

Walther Jensen

Henning Danielsen

Revisor

Revisor
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FORENINGEN AF HEGNSYN

BUDGET 2016

Budget 2016

Regnskab 2014

277.300,00

270.750,00

Årsmøde

204.000,00

137.800,00

Kurser

103.300,00

183.600,00

Ret & Skel

3.800,00

3.800,00

Indtægter
Kontingentindtægter:
Deltagergebyrer:

Renter

7.000,00

4.815,99

595.400,00

600.765,99

Udgifter
Årsmøde

200.000,00

194.904,60

Kurser

100.000,00

138.423,20

70.000,00

67.849,13

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og
rejseudgifter:
Honorarer:

75.000,00

69.887,00

Ret & Skel:

110.000,00

105.594,69

Kontorhold:

38.000,00

35.616,96

Hjemmeside:

900,00

651,95

Gaver m.m.:

1.500,00

1.343,00

Renter og gebyrer:

Årets resultat:
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-

-

595.400,00

614.273,53

0,00

-13.507,54

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

14
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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 bort-

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.
15

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.
16

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.

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 2014
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 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.

PS! 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 2014:
1.

Antallet af 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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Digital post og hegnsyn
Der har været en del usikkerhed om, hvorvidt det offentliges overgang til generel
benyttelse af digital indkaldelse af borgere
også bør gælde ved indkaldelse af indklagede til hegnsyn. Seneste ministerielle melding
går på, at man nok bør afvente en ændring
af retsplejeloven.

Loven om offentlig digital post trådte i
kraft 1. november 2014, hvorefter alle borgere (fysiske personer og juridiske enheder) skulle tilsluttes Offentlig Digital Post,
medmindre man søgte om fritagelse, og
faldt ind under reglerne for dette.
Lovens § 9 omtaler, at benyttelse af digital post ikke er gældende, hvis det følger
af anden lovgivning, at en meddelelse skal
sendes enten i fysisk form eller digitalt på
anden måde.
Netop dette spørgsmål rettede straks
vore blikke mod hegnslovens § 34, stk. 4,
hvor det bla. hedder, at indkaldelse skal
ske ” … ved anbefalet brev, ved stævningsmand på den i lov om rettens pleje for
borgerlige sager foreskrevne måde, eller
på anden vidnefast måde at forkynde for
den anden part..”. Da vendingen ”eller på
anden vidnefast måde” i såvel foreningen

som i NaturErhvervstyrelsen opfattedes
som værende tilstrækkeligt til at opfylde
digitaliseringslovens krav, oplyste vi begge
ved kommunale forespørgsler, at der ikke
sås noget til hinder for at benytte digital
post med kvittering for modtagelse ved
indkaldelser til hegnsyn.
Da der imidlertid var enkelte, som stadig
var i tvivl, drøftede foreningen og ministeriet igen sagen, og det viste sig nu, at
en bebudet ændring af retsplejelovens §
155 om forkyndelse ikke som forventet
var faldet på plads ved årsskiftet. NaturErhvervstyrelsen har nu bedt justitsministeriet om en status på denne ændring.
Det forsigtige råd er derfor nu, at man
ikke indkalder indklagede ved digital post
før ændringen kommer med i retsplejeloven. Til de kommuner, som allerede har
benyttet sig af digital indkaldelse, er der
blot at sige, at det jo i den sidste ende
er op til domstolene (hvis et spørgsmål
herom rejses) at afgøre, om indkaldelsen
har været lovlig.
Vi håber i foreningen på, at ændringen
af retsplejeloven kan være på plads inden
vores årsmøde i slutningen af marts.
-benje
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Det ”skæve” foredrag på
årsmødet 2015
Professor ved Institut for Idræt, Københavns
Universitet, dr.phil. i historie, debattør
og meget benyttet foredragsholder, Hans
Bonde, dukker op på årsmødets første dag.
Hans Bonde, der især har været aktiv
indenfor emnerne maskulinitet, sundhed,
kroppen, feminisme, sport, læring, ledelse
og teambuilding, har modtaget Københavns
Universitets pris for ”Årets Underviser” og er
god til at til at skræddersy sine foredrag, så
de passer til den aktuelle forsamling.

Hans Bonde er en ivrig debattør indenfor kønspolitiske, kropskulturelle og
politiske temaer i alle medietyper,
senest med den meget omdiskuterede
bog ”Fordi du fortjener det – Fra feminisme til favorisme” (Gyldendal). Han
har været formand for Ligestillingsrådets
første Idé-gruppe om mænd og været
repræsentant for Danmark som medlem i EUs Ekspertgruppe i Ligestilling.
Har modtaget ”HKs ligestillingspris”,
Københavns Universitets pris for ”Årets
Underviser”, Dansk Magisterforenings

din krop, mand” (2006, medf.) og ”Det
ekstreme køn” (2008). Han udgav disputats (2001), en populærvidenskabelig bog
(2002) og dvd og cd-rom med filmklip
(2008) om et væsentligt hjørne af dansk
højreradikalismes og den danske kropskulturs historie (Niels Bukh).

Forskerpris, ”Gerlevprisen” og prisen
for ”Årets Historiske Bog”.

viser, at dansk idræt blev den kultursektor,
der arbejdede mest intenst sammen med
tyskerne under Besættelsen.
-benje

Han er forfatter til bl.a. bøgerne ”Kend
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Hans Bonde har også udgivet flere bøger
og medproduceret udstillinger og dokumentarfilm om dansk idræt i mellemkrigstid og under Anden Verdenskrig,
herunder ”Oprøret i Parken” (2008), der

Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i 2014.
Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 findes i blad nr. 81. Registre for
følgende årgange findes hvert år i bladets februarnumre, og fra 2003 findes
bladene på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk.
Nr. 137
Februar 2014

”Fra formanden”.
Tilmelding til årsmøde og generalf. 2014.
Dagsorden til generalforsamling.
Årsregnskab 2014.
Budget 2015.
Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Husk hegnsyns-statistikken for 2013.
Afstand mellem hækkene.
Kronologisk register samt emneregister vedr.
Ret & Skel, årg. 2013.
Kursus for de nye i Hegnsynene.
Program for årsmødet 2014.

Nr. 138
Juni 2014

”Fra formanden”.
Goddag og farvel – ny bestyrelse valgt på
generalforsamlingen.
Kunne Hegnsynenes konfliktløsningsmodel
udvides til at omfatte andet end hegn?
Medlemmer i kø for at komme på kursus.
Når tvang bliver nødvendigt i hegnssager.
Evaluering af årsmødet 2014.
Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen.

Nr. 139
September 2014

”Fra formanden”.
Program for efterårskurset.
Tilmelding til efterårskursusmøde.
Hunde, katte og tamkaniner ud af Mark- og Vejfredsloven.
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fortsat, Ret & Skel
Nr. 139
September 2014

Efterårskursus-møde den første november.
Indbliksgener versus udsigtsgoder.
Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen.

Nr. 140
December 2014

”Fra formanden”
Det skal gå formelt til ved et hegnsyn.
Et bud på en procedure ved et hegnsyn.
Skelforretningers omkostningsfordeling.
Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen.

Ret & Skel
Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2014.
Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 findes i blad nr. 81. Registre for følgende årgange findes hvert år i bladets februarnumre, og fra 2003 findes bladene
på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk.
Adresser, oplysning om honorarer m.v.

februar/juni
september/december
Afstand mellem hækkene
februar
Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen juni/september
Budget for 2015
februar
Dagsorden til generalforsamling 2014
februar
Det skal gå formelt til ved et hegnsyn
december
Efterårskursus-møde den første nov.
september
Et bud på en procedure ved et hegnsyn december
Evaluering af Årsmødet 2014
juni
Foreningen af Hegnsyn i Danmark
februar/juni
september/december
”Fra formanden”
februar/juli
september/december
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nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

137/138
139/140
137
138/139
137
137
140
139
140
138
137/138
139/140
133/134
135/136

Goddag og farvel – ny bestyrelse valgt
på generalforsamlingen
juni
Hunde, katte og tamkaniner ud af
Mark- og Vejfredsloven
september
Husk hegnsyns-statistikken for 2013
februar
Indbliksgener versus udsigtsgoder
september
Kronologisk register samt emneregister
Kunne Hegnsynenes konfliktløsningsmodel
udvides til at omfatte andet end hegnsyn juni
Kursus for de nye i Hegnsynene
februar
Medlemmer i kø for at komme på kursus juni
Når tvang bliver nødvendigt
juni
Program for efterårskurset
september
Program for årsmødet 2014
februar
Tilmelding til efterårskursusmøde
september
Tilmelding til årsmøde og
generalforsamling 2014
februar
Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn
februar
Årsregnskab for 2013
februar

nr. 138
nr. 139
nr. 137
nr. 139

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

138
137
138
138
139
137
139

nr. 137
nr. 137
nr. 137

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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Program for årsmødet 2015
Fredag den 27. og lørdag den 28. marts 2015, Christiansminde Kursuscenter,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, Telefon 62 21 90 00
Fredag
Kl. 12.00: Ankomst og frokost.
Kl. 13.00:
Årsmødet åbnes af formanden.
Kl. 13.15: Præsentation og indlæg
v. fuldmægtig Stig Gundersen, NaturErhvervstyrelsen.
Kl. 13.45: Er hegnsynsprotokollen
et problem? v. forretningsfører
Bent Jensen.
Kl. 14.30: Kaffepause
Kl. 14.45: Generalforsamling
(se dagsorden i dette nr. af bladet)
Kl. 16.00: Hegnsyn og samfund
– er det up to date? v. professor
Hans Bonde

Lørdag
Kl. 08.30: Formanden indleder
lørdagens møde – Morgensang.
Kl. 08.45: Muligheder med hække
- skønhedskure til usle hække
(repræsentant fra Haveselskabet).
Kl. 10.00: Kaffepause.
Kl. 10.30:
1. Drøftelse af aktuelle sager (giv
besked på forhånd, hvis du ønsker
en af dine sager til drøftelse).
2. Den ”generelle spørgerunde”. Svarpanel med deltagelse af foreningens
rådgivere Sv. Kofoed-Dam, Helge Sølgaard og advokat Peter Flint Jensen samt
fuldmægtig Stig Gundersen.
Til spørgerunden opfordres medlemmerne til forinden at aflevere/fremsende spørgsmål (gerne med skitse)
til formanden eller forretningsføreren.
Der kan naturligvis også stilles direkte
spørgsmål fra salen.
Kl. 11.55:
Formanden afrunder årsmødet.
Kl. 12.00: Frokost og afrejse.

Kl. 18.30: Årsmødemiddag med
underholdning.
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Deltagergebyr: Kr. 3.400,- pr. person med overnatning
Kr. 2.700,- 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: 20. marts 2015.
OBS! Transport: Der vil ikke som tidligere blive arrangeret
transport fra Odense.
Husk at medbringe Hegnsloven.
Bestyrelsen

Vi ses 27. og 28. marts i Svendborg
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„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 telefonisk henvendelse 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 okologi@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
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• 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 27. og 28.
marts i Svendborg

B

