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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 produceres hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 6169 0397. 
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Fra formanden

Først af alt velkommen til de nye Hegn-

syn, og specielt velkommen til de nye 

hegnsynsmænd og kvinder. 

Der er en særlig feststemning over at 

byde velkommen til de nye Hegnsyn, og 

med store forventninger til det arbejde, 

som skal fi nde sted de næste fi re år. Jeg 

ser frem til fi re spændende år, hvor Hegn-

synene viser, at man kan levere varen til 

gavn for borgerne og samfundet. 

Mange af jer er formentlig genudpe-

get, men det er mit indtryk, at der også 

denne gang er udpeget mange nye 

hegnsynsmedlemmer. For såvel gamle 

som nye, skal I vide, at foreningen står 

til rådighed med støtte til jeres arbejde. 

Der er ofte stærke følelser på spil i en 

nabokonfl ikt, stærkere end man nor-

malt ser det i andre konfl ikter mellem 

mennesker. Det skyldes måske, at det er 

vanskeligt at fl ygte fra en nabokonfl ikt.

Det er vigtigt for mig, som formand for 

Foreningen af Hegnsyn, at pointere vig-

tigheden af, at vi i Hegnsynene samar-

bejder, både hegnssynsmedlemmer og 

sekretærer. Dette har stor betydning for 

de resultater og det omdømme Hegnsy-

nene opnår i perioden. Det er mit håb, 

at kommunalbestyrelserne vil medvirke 

til, at hegnsynsmedlemmer, nye som 

gamle, bliver 

klædt så godt 

på som muligt 

til at vejlede og 

lave forlig som 

kendelser.

Foreningen af Hegnsyn har alle-

rede afholdt ét begynderkursus på Vis-

senbjerg Storkro lørdag den 3. februar 

2018. Kurset var fuldt tegnet og genta-

ges den 12. april 2018. Dette kursus er 

allerede nu overtegnet, og vi drøfter i 

øjenblikket en afholdelse af et tredje 

begynderkursus.

Nogle af de nye hegnsynsmænd har 

spurgt efter hjælpematerialer. I den 

forbindelse kan jeg henvise til forenin-

gens hjemmeside www.hegnsyn.dk, 

hvor man vil kunne fi nde de nødven-

dige hjælpeværktøjer, ligesom man kan 

fi nde alle foregående numre af Ret og 

Skel, fra 2003 og frem til dette blad. 

I Hegnsyn med en stor udskiftning i for-

bindelse med den nylige konstituering, 

vil jeg som formand foreslå, at man, for 

at fastholde kontinuiteten, indkalder til 

et farvel-/goddag-møde her i begyn-

delse af året - med deltagelse af såvel de 

tidligere som de nye hegnsynsmænd og 

sekretærer. Formålet er, at sikre en gli-

dende overgang, samtidig med at man 
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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 9. 

og 10. marts 2018 på Christiansminde 

Kursuscenter ved Svendborg. Årsmødet, 

hvor der samtidig holdes generalforsam-

ling og drøftes organisationsforhold, er 

også 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. Ligesom der 

også er plads til et hyggeligt samvær.

Da vi er startet på en ny 4 års valgpe-

riode, vil der på generalforsamlingen 

være valg til bestyrelsen for en firårig 

periode. Hele bestyrelsen og supplean-

ter, inklusiv formanden, er på valg. Ud 

af de nuværende medlemmer af besty-

relsen, er sekretær Hans Chr. Hansen, 

Holbæk Kommune og formand Jens 

Ernst Nielsen, Ikast-Brande Kommune, 

genudpeget til hegnsynsmænd, og de 

er villige til genvalg. 

Kasserer Preben Andersen, Nr. Djurs Kom-

mune er fratrådt på grund af sygdom og 

hans suppleant Lars Kornevald, Ålborg 

er indtrådt i bestyrelsen frem til gene-

ralforsamlingen. Næstformand Jørgen 

Olsen, Egedal Kommune, stopper efter 

40 år som hegnsynsmand og konst. kas-

serer Peter Bang Nielsen, Svendborg Kom-

mune, har også ønsket at stoppe efter 

en årrække som hegnsynsmand. Der skal 

derfor foreslås og vælges mindst tre nye 

til bestyrelsen. Jeg opfordrer medlem-

mer, 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. 

Sidst, men ikke mindst, har en af vores 

rådgivere i Hegnsynet, tidligere formand 

Svend Gunnar Kofoed-Dam, ønsket at 

fratræde ved årsskiftet 2018, efter 43 års 

engagement i hegnsynsarbejdet. Der 

skal herfra lyde en stor tak for den store 

og mangeårige indsats.

Med ønsket om en fortsat god vinter, 

skal jeg endnu engang opfordre alle til 

at deltage i årsmødet og generalforsam-

lingen 2018 på Christiansminde Kursus-

center i Svendborg.

        Jens Ernst Nielsen

OBS! 
Som følge af en ministeriel 

undersøgelse af lovligheden 
af den hidtil benyttede årlige 

reguleringsmåde af vort 
vederlag, fortsættes indtil 

videre i 2018 med 
vederlagstaksterne fra 2017.
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  Tlf. 9714 5450  •  www.hegnsyn.dk

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2017
og indtil videre i 2018: 

Et hegnsyn koster kr. 1806,- som fordeles med kr. 774 til formanden 
og kr. 516 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.290,- som fordeles med kr. 774 til 
formanden og kr. 516 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 
3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1.806,- 
og fordeles som ved et hegnsyn.

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

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

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

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 5926 5081 |  E-mail: HCHH64@hotmail.com

Lars Kornevald, Aalborg Kommune

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

Formand: 

Næstformand:

Kasserer:

 

Sekretær: 

Best.medlem:

Forretningsfører
og redaktør:
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9.-10. marts 2018
Hotel Christiansminde, 5700 Svendborg

OBS! Mulighed for at medtage ledsager.

Tilmelding til 
Årsmøde & Generalforsamling 

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.

Sidste rettidige tilmelding den 2. marts 2018 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Ved afbud senere end mandag den 5. marts 2018 skal tilmeldingsgebyret betales.

Deltagerliste vil blive sendt 20. marts til den person, 
der er anført som nr. 1 på denne liste.
Pris med overnatning:  Kr. 3.700,- pr. person + kr. 900,- for ledsager 

Pris uden overnatning:  Kr. 2.900,- pr. person + kr. 700,- for ledsager 

Beløbet kan indsættes på foreningen bankkonto:

Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 4341707167.
(Foreningens CVR 71 49 24 19)

Dato og underskrift (evt. stempel)

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

1. Navn ( )              

Adresse

Postnr. + By

2. Navn ( )              

3. Navn ( )              

4. Navn ( )              
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Fredag den 9. marts 2018 kl. 13.00 i Svendborg

GeneralforsamlingGeneralforsamling

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere.
2) Valg af dirigent.
3) Formanden afl ægger bestyrelsens beretning.
4) Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede   
              årsregnskab til godkendelse.
5) Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag 
              til vedtægtsændringer.
7) Valg af formand.
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer øst for Storebælt.
9) Valg af 1. og 2. suppleant øst for Storebælt.
10) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer vest for Storebælt.
11) Valg af 1. og 2. suppleant vest for Storebælt.
12) Valg af 2 revisorer.
13) Valg af 1 suppleant for revisorer.
14) Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 9. februar 2018.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens gene-
ralforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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FORENINGEN AF HEGNSYN

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2017

Indtægter: Regnskab 
2017

Budget
2017

Regnskab 
2016

 

Kontingenter: 280.250 277.300,00  277.300,00 

Deltagergebyrer:

Årsmøde  156.600,00 182.900,00 162,800,00

Kursusvirksomhed 3.800,00 - 77.900,00

Ret & Skel  3.100,00 3.800,00  3.900,00  

Div. 0,60 - -  

Renter    4.922,96 6.000,00  4.936,63

Indtægter i alt: 448.673,56 470.000,00 526.836,63

Udgifter:

Årsmøde: 180.902,93 150.000,00 164.295,90

Kursusvirksomhed - 45.738.88

Bestyrelsesmøder (inkl.

diæter og rejseudgifter): 72.772,44  70.000,00 63.066,46

Honorarer: 84.297,00 100.000,00 80.696,00

Ret & Skel: 100.842,38  110.00,00 104.614,36

Kontorhold: 34.875,85 38.000,00 34.691,84

Hjemmeside: 1.989,63 1.100,00 816,19

Gaver m.m.: 2.602,50 1.000,00 1.973,88

Div.: - - 251,16

Udgifter i alt: 478.282,73 470.000,00 496.144,67

Årets resultat: -29.609,17 0,00 30.691,96

Tilg.havende
fra 2016
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FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Regnskab 2017 Regnskab 2016

Udgifter v. årsmøde

Hotel Christiansminde:  146.670,00 131.750,00 

Underholdning 10.375,00 8.300,00

Foredragsholdere: 21.824,90  22.422,80

Medlemsgaver: - -

Diverse: 2.033,03  1.823,10 

 180.902,93  164.295,90 

Udgifter v. efterårskursus

Vissenbjerg Kro  - 24.688,00

Undervisere - 21.070,88

- 45.758,88

Udgifter v. øvrige kursus

Vissenbjerg Kro - -

Undervisere - -

- -         

(Vedr. nr. 140 2014)

Udgifter v. Ret & Skel  

Porto og adressering nr. 148 (2016) 

Porto og adressering nr. 149 

Porto nr. 150 og 151 

Adressering nr. 150, 151 og 152 

Layout og trykning af 4 numre 

Redaktørhonorar 

Købte artikler 

Brevkasse 

Udgifter v. kontorhold  

Kontorholdsvederl.

Revision

Porto

 5.856,38 

 6.099,50 

 5.720,00 

 5.437,50 

 35.825,00 

 40.904,00 

 -   

 1.000,00 

 100.842,38 

 30.612,00 

 4.183,85 

 80,00 

34.875,85 

 30.460,00 

 4.082,84 

 149,00 

34.691,84 

 6.005,98 

 6.079,73 

 6.061,80 

 8.803,10 

 35.463,75 

 40.700,00 

 -   

 1.500,00 

 104.614,36 

Mgl. porto
for nr. 152

Mgl. porto
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FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2016

Regnskab 2017 Regnskab 

Aktiver:

Indestående i Bank 31/12 207.886,70 237.495,87

207.886,70 237.495,87

Passiver:

Gæld -

Kapital 1/1 2017 237.495,87    

Årets resultat -29.609,17

207.886,70

Herning den 26. januar 2018:

Honorar/vederlag til bestyrelse m.v.  

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Forretningsfører og rådgiver 

Tidl Rådgiver Hegnsyn 

Rådgiver Mark- og Vejfred (Tlfg.) 

  

Mødediæter og kørepenge til best. m.v. 

Mødediæter

Kørepenge

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET, FORTSAT

FORENINGEN AF HEGNSYN

REGNSKAB 2017 REGNSKAB 2016

17.816,00

3.280,00

8.184,00

8.184,00

42.760,00

2.715,00

1.358,00

84.297,00 

35.609,40

37.163,04

72.772,44

32.466,46

30.600,00

 63.066,46 

16.928,00

2.464,00

8.144,00

7.344,00

41.748,00

2.712,00

1.356,00

80.696,00 

 Bent Jensen   Peter Bang Nielsen
 Forretningsfører   Kasserer
    
 Walther Jensen   Henning Danielsen
 Revisor   Revisor
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FORENINGEN AF HEGNSYN

FORSLAG TIL BUDGET 2019

Indtægter  

Kontingentindtægter: 

Deltagergebyrer: 

 Årsmøde

 Kurser

Ret & Skel 

Diverse 

Renter 

   

Udgifter 

Årsmøde  

Kurser  

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og  

rejseudgifter  

Honorarer 

Ret & Skel 

Kontorhold  

Hjemmeside  

Gaver m.m.  

Renter og gebyrer: 

Div.  

    

Årets resultat  

   

BUDGET 2019 REGNSKAB 2017

289.800,00 

 170.000,00 

 80.000,00 

 4.650,00 

 -   

 -   

 544.450,00 

 190.000,00 

 50.000,00 

 75.000,00 

 90.000,00 

 95.000,00 

 35.000,00 

 2.000,00 

 3.000,00 

 -   

 -   

 540.000,00 

4.450,00 

180.902,93 

 -   

 72.772,44 

 84.297,00 

 100.842,38 

 34.875,85 

 1.989,63 

 2.602,50 

 -   

 -   

 478.282,73 

-29.609,17

 280.250,00 

 156.600,00 

 3.800,00 

 3.100,00 

 0,60 

 4.922,96 

 448.673,56 

Tilg.havende
fra 2016
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Hegnsynet (Hegnsynene) i 

Kommunenavn:

Følgende kan oplyses vedr. året 2017:

1. Antallet af hegnsynsforretninger:

2.  Ca. hvor mange henvendelser herudover 
 har formanden/sekretæren modtaget:

3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet:

4. Hvor mange sager endte med forlig:

Underskrift:

Sendes eller mailes til forretningsføreren snarest.

Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  |  Telefon: 61 69 03 97.

Husk hegnsyns-statistikken for 2017

Klip her!

H E G N -
S Y N S -
S T A T I S T I K

12

Webmaster: 

Torben Østerbæk, 

tlf. 9827 1738

Besøg vores 
hjemmeside
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Register i kronologisk orden for numrene i 2017.

Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 fi ndes i blad nr. 81. Registre for 

følgende årgange fi ndes hvert år i bladets februarnumre, og fra 2003 fi ndes 

bladene også på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk.

Ret & Skel 2017

Nr. 149   ”Fra formanden”.

Februar 2017  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorarer m.v.

   Tilmelding til årsmøde 2017. 

   Generalforsamling 2017.

   Årsregnskab 2016.

   Budgetforslag for 2018.

   Husk hegnsyns-statistikken for 2016.

   Kronologisk register samt emneregister 

   vedr. Ret & Skel, årg. 2015.

   Program for årsmødet 2017.

     

Nr. 150   ”Fra formanden”.

Juni 2017  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysning om honorarer m.v.

   Bestyrelsens beretning til Generalforsaml.

   Evaluering af årsmødet 2017.

   Oplysninger til borgerne om hegnsyn.

   Brevkasse: Spørgsmål om læhegns højde. 

Nr. 151   ”Fra formanden”.

September 2017  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.    

   Tilmelding til efterårskursusmøde.

   Aktindsigt i hegnssager.

   Vedrørende udpegning af Hegnsyn.
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fortsat, Ret & Skel 2017

Nr. 151   Klar til optagelse.

September 2017  Et hegn er enten ”fælles” eller ”eget”.

   Brevkasse: 

   Spørgsmål om lokalbestemmelser om hegns højde.

 

Nr. 152   ”Fra formanden”

December 2017  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Husk til nytår at indberette.

   Vederlagstakster afventer ny fi nanslov.

   Kursus for de nye hegnsyn.

   Tilmelding til hegnsynskursus 1A.

   Tilmelding til hegnsynskursus 1B..

   Indkaldelse til generalforsamling.

   Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn i Danmark.  

   ”Spørg bare”.

Emner i Ret & Skel 2017

Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2017.

Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 fi ndes i blad nr. 81. Registre for føl-

gende årgange fi ndes hvert år i bladets februarnumre, og fra 2003 fi ndes bladene 

desuden på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Aktindsigt i hegnssager.   september  nr. 151

Bestyrelsens beretning, generalf. 2017 juni   nr. 150

Brevkassespørgsmål og svar  juni/september  nr. 150/151
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Budgetforslag for 2018   februar   nr. 149

Et hegn er enten ”fælles” eller ”eget” september  nr. 151

Evaluering af Årsmødet 2017  juni   nr. 150 

Foreningen af Hegnsyn i Danmark  februar/juni  nr. 149/150

     september/december nr. 151/152

”Fra formanden”    februar/juni  nr. 149/150

     september/december nr. 151/152

Generalforsamling 2017   februar   nr. 149

Husk hegnsyns-statistikken for 2016 februar    nr. 149

Husk til nytår at indberette  december  nr. 152

Indkaldelse til generalforsamling  december  nr. 152

Klar til optagelse?   september  nr. 151

Kronologisk register samt emneregister       

   

vedr. Ret & Skel, årg. 2016.   februar   nr. 149  

Kursus for de nye hegnsyn  december  nr. 152

Oplysninger om honorar mv.  februar/juni  149/150

     september/december 151/152

Oplysning til borgerne om hegnsyn juni   150

Program for årsmødet 2017  februar   nr. 149

Spørg bare    februar/juni  nr. 149/150

     september/december nr. 151/152

Tilmelding til hegnsynskursus 1A  december  nr. 152

Tilmelding til hegnsynskursus 1B  december  nr. 152

Tilmelding til årsmøde og 

generalforsamling 2017   februar   nr. 149

Vedrørende udpegning af Hegnsyn september  nr. 151 

Vederlagstakster afventer ny fi nanslov december  nr. 152

Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn  december  nr. 152

Årsregnskab for 2016   februar   nr. 149
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Fredag

Kl. 12.00: 
Ankomst og frokost.

Kl. 13.00:
Årsmødet åbnes af formanden.
Herefter Generalforsamling, 
se dagsorden andet sted i bladet.

Kaff epause.

Kl. 15.00: 
Forretningsførerens time.
Indlæg v. forretningsfører, Bent Jensen.

Kl. 16.00: 
På kanten af livet. 
Foredrag v. tidl. 
chefpolitiinspektør 
Per Larsen. 

Kl. 19.00: 
Årsmødemiddag 
med underholdning

Lørdag

Kl. 08.30: 
Formanden indleder lørdagens møde
 – Morgensang.

Kl. 08.45:  
1. 
Drøftelse af aktuelle sager og juridiske 
spørgsmål (giv besked på forhånd, hvis 
du ønsker sager til drøftelse).

2. 
Den ”generelle” spørgerunde. Svarpanel 
med deltagelse af foreningens rådgivere. 

Til spørgerunden opfordres medlem-
merne til forinden at afl evere/fremsende 
spørgsmål (gerne med skitse) til forret-
ningsføreren. Der kan naturligvis også 
stilles direkte spørgsmål fra salen.

Kl. 10.00: 
Kaff epause.

Kl. 10.30: 
”Hegnsynet og domstolene”. 
Indlæg v. dommer Søren Holm Serup. 

Kl. 11.45: 
Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00: 
Frokost og derefter afrejse.

Fredag den 9. og lørdag den 10. marts 2018, Christiansminde Kursuscenter 
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg - Telefon 62 21 90 00.

Program for årsmødet 2018

Vi ses 
9. og 10. marts 

i Svendborg
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Deltagergebyr: Kr. 3.700,- pr. person med overnatning
     (evt. ledsager kr. 900,-).
 Kr. 2.900,- pr. person uden overnatning
     (evt. ledsager kr. 700,-).

Tilmelding: Til forretningsfører Bent Jensen 
 – tilmelding kan også ske fra vores 
 hjemmeside www.hegnsyn.dk 

Sidste tilm.frist: 2. marts 2018.

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen

Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre 
ekstrabetaling kan tage en ledsager med til årsmødet. Der vil ikke 

blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, men 
sammen med den man ledsager deltager man i samtlige måltider 
og overnatter i dobbeltværelse. Der vil desuden være mulighed for 
at overvære møderne, og man kan selv, eller sammen med andre 

ledsagere arrangere udfl ugter, indkøbsture mv.

Vi håber mange vil benytte sig af  dette tilbud om at få 

en hyggelig weekend i det smukke Svendborg. 

HUSK
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Kursus 1C
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer

Lørdag den 3. november 2018 kl. 09.00 – 16.00 
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80

Tilmelding til Hegnsynskursus

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

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 26. oktober 2018. 

Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til: 

Forretningsfører Bent Jensen 
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Pris 1600,- kr. pr deltager, inkl morgenkaff e og frokost (kan overføres forud til 
Danske Bank - Reg.nr. 1513 Konto nr. 43 41 70 71 67). 
Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.

Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:

Navn og adresse

Dato og kommunens underskrift/stempel

OBS! Hegnsynskursus 1B (den 12. april) er overtegnet. 
Der er derfor arrangeret dette 3. begynderkursus til efteråret 

– tilmelding kan ske her eller på hjemmesiden)
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?
”SPØRG BARE”

Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få 
rådgivning ved henvendelse til:

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

Henvendelser besvares enten af forretningsføreren 
eller videresendes med henblik på besvarelse til foreningens 

rådgivende jurist, Peter Flint Jensen.

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

Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan fi ndes 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 fi ndes på adressen www.hegnsyn.dk
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SYNSPUNKTER OG DEBAT
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,som kan være andre 

til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.

Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en 
diskette eller mail til: bentjensen@hegnsyn.dk



Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Foråret 
pibler
frem …


