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Fra formanden
Velkommen i det nye år!
Populært sagt, ser det ud som om de
meget omtalte klimaændringer er slået
igennem.
Og dermed kan vi uden problemer
afholde hegnsyn hele året. Bortset fra det,
er vi i den stille periode af året, hvad angår
hegnsyn. Men det er dog mit indtryk, at
der er afholdt en del hegnsyn her i vinter
på grund de milde vejrforhold.
Som nævnt andet sted i bladet, afholder
Foreningen af Hegnsyn årsmøde den
29. og 30. marts på Christiansminde
Kursuscenter i Svendborg. På årsmødet
holdes der også generalforsamling i
foreningen. Dette er stedet, hvor vi
mødes hvert år, for sammen med kolleger
at høre nyt om hegnsynsforhold, om
organisationens forhold, for at uddanne
os og desuden drøfte konkrete sager og
problemstillinger.
Det er mit håb, at vi i år ser flere
kommuner repræsenteret ved deres
hegnsynsmænd, da det er vigtigt at
have et aktivt organisatorisk bagland
og løbende holde sig ajour rent fagligt.
Samfundet udvikler sig konstant, og
denne udvikling afspejler, hvor vi skal rette
opmærksomheden imod.
Jeg har også et ønske om, at kommuner,
vi ikke er i så tæt kontakt til dagligt, vil
deltage fremover.

Vi har i en årrække
på årsmøderne
forsøgt at få og
holde kontakt med
de organisationer
og personer, vi er i „nærheden af”, enten
fagligt eller organisatorisk. På årsmødet
har vi også mere underholdende indlæg
og festligheder med, for at påskønne det
store arbejde Hegnsynene udfører året
igennem.
Jeg vil nævne nogle af de vidtgående
emner fra tidligere år, som vi har haft på
programmet, ved årsmøder og på kurser.
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).
2010: Specialkonsulent Bjarne Lanng
fra Direktoratet for Fødevareerhverv,
om læhegnsloven og administrationen
af læhegnsordningen.
2010: Kontorchef Vibeke Vinten fra
KL’s Juridiske Kontor, om Den kommunale
Styrelseslov, diæter, kørsel og vederlag.
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Direktør Etnovator Aps, magister i
antropologi og konfliktmægler AnneMarie Christensen om konfliktmægler
(på årlige kurser)
2011: Adjunkt, Ph.d. Lin Adrian,
Det Juridisk Fakultet, Københavns
Universitet om konfliktmægling og
retsmægling.
2012: Indlæg v. cand.theol., ph.d.,
sognepræst, forfatter og debattør
Kathrine Lilleør. En anden tilgang
2013: Cand. merc. Nils Villemoes om
lægmandssystemet, hegn og naboskab
2014: Høflighed og omgangsformer –
noget der rimer på nabostridigheder v.
journalist Peter Olesen
Indlæg v. lektor, landinspektør Lars
Ramshøj fra Aalborg Universitetscenter
om skel, skelfastlæggelse,skelafsætning/
skelforretning, hævd mv.
2015: Hegnsyn, samfund og ligestilling
er vi up to date? v. professor Hans Bonde
2016: De kulturelle baggrunde og deres
betydning for konflikter og udfald af
eksempelvis hegnsynsforretninger.
Indlæg v. byrådsmedlem i Aarhus
Hüseyin Arac.
Parcelhus-hegn. Indlæg v. formanden
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for Parcelhusejernes Landsforening,
Allan Malskær.
2017: Hvorfor opstår konflikter – såvel
store som små? Indlæg v. cand.pæd.
Else Hammerich.
Et indlæg om almenvellet, ejendomsret
og Hegnsyn m.m. Ved Niels Langager,
cand.jur., ph.d., Århus Universitet.
2018: På kanten af livet. Også erfaring
med konflikter. Foredrag v. tidl.
chefpolitiinspektør Per Larsen.
”Hegnsynet og domstolene”. Indlæg
v. dommer Søren Holm Serup,
Retten i Lyngby og formand for
Fredningsnævnet for København.
Vores nærmeste samarbejdspartnere,
landinspektør og specialkonsulent Stig
Gunnersen fra, Landbrugsstyrelsen,
vores juridiske rådgiver advokat Peter
Flint Jensen og vores rådgiver vedr. Mark
og Vejfreds-spørgsmål Helge Sølgaard,
deltager så vidt muligt altid på vores
årsmøder.
Når man som hegnssynsmand
deltager i kurser og på årsmøder
i Hegnssynsforeningen, vil man
erhverve sig en bred viden til at kunne
løse hegnssynsopgaven på en faglig
kvalificeret måde.
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 hjælpe med
dette arbejde.
Som det ses andet sted i dette blad,
vil der både fredag og lørdag, som altid,
være faglige og politiske indlæg. Lørdag
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
2019 på Christiansminde med den smukke
udsigt over by, sund og landskab. Der vil
igen i år være mulighed for at deltage med
ledsager ved årsmødet, se andet sted i
dette blad.
Jens Ernst Nielsen

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 i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • tlf. 97 14 54 50
CVR nr.: 71492419 • Hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 97 14 54 50 / 40 43 66 27
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Næstformand:

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

Kasserer:

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

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 59 26 50 81 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Best.medlem:

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

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2018:
Et hegnsyn koster kr. 1855,- som fordeles med kr. 795 til formanden
og kr. 530 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.325,- som fordeles med kr. 795 til formanden
og kr. 530 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som
vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1.855,- og fordeles som ved et hegnsyn.

Se hele bekendtgørelsen om vederlag på www.hegnsyn.dk
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Tilmelding til
Årsmøde & Generalforsamling
29.-30. marts 2019
Hotel Christiansminde, 5700 Svendborg
OBS! Mulighed for at medtage ledsager.
Kommunens navn

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

ste side
æ
n
å
p
a
d skem X Frokost X
Med leds.
UdXfylOvernatning

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

Ja

Nej

Fred. Lørd.

1. Navn ( )
Adresse
Postnr. + By
2. Navn ( )
3. Navn ( )
4. Navn ( )
Sidste rettidige tilmelding den 22. marts 2019 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Ved afbud senere end mandag den 25. marts 2019 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. 3.800,- pr. person + kr. 950,- for ledsager
Pris uden overnatning: Kr. 2.950,- 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)
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Generalforsamling
Fredag den 29. marts 2019 kl. 13.00 i Svendborg
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede
årsregnskab til godkendelse.

5)
6)

Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag
til vedtægtsændringer.
Eventuelt.

7)

Forslag skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2019.
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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ID - husk
T
K
I
T
S
I
T
A
ST
r 2018
o
f
n
e
k
k
i
t
statis
Hegnsyns
Hegnsynet (Hegnsynene) i
Kommunenavn:
Følgende kan oplyses vedr. året 2018:
1. Antallet af hegnsynsforretninger i kommunen
(herunder også omkostningsfordelinger
vedr. skelforretninger)
2. Hvor mange henvendelser (ca.) har
formanden/sekretæren modtaget herudover
3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet:
4. Hvor mange sager endte med forlig:
5. Antal af sager, der efterfølgende er gået
til domstolene

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

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Gå til tasterne og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Send gerne mail til bentjensen@hegnsyn.dk
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FORENINGEN AF HEGNSYN

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2018

Indtægter:

Kontingenter:

Regnskab
2018

Budget
2018

Regnskab
2017

265.500,00

277.300,00

280.250,00

Deltagergebyrer:
Årsmøde

140.200,00

Kursusvirksomhed

174.400,00

185.000,00

156.600,00

100.000,00

3.800,00

3.400,00

3.500,00

3.100,00

135,25

5.000,00

4.922,96

583.635,25

570.800,00

448.673,56

Årsmøde:

179.519,45

180.000,00

180.902,93

Kursusvirksomhed

129.172,84

75.000,00

Ret & Skel

Tilg.havende
6.400,-

Div.
Renter
Indtægter i alt:

0,60

Udgifter:

Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter):

67.451,48

70.000,00

72.772,44

Honorarer:

84.520,00

90.000,00

84.297,00

Ret & Skel:

87.990,40

110.000,00

100.842,38

Kontorhold:

36.742,55

38.000,00

34.875,85

Mgl. porto
blad 156

Hjemmeside:

1.875,00

1.500,00

1.989,63

Gaver m.m.:

1.200,00

1.000,00

2.602,50

Domstolsafgift

175,00

-

-

Udgifter i alt:

588.646,72

565.500,00

478.282,73

-5.011,47

5.300,00

-29.609,17

Årets resultat:
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Mgl. porto
blad 152

FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Regnskab 2018

Regnskab 2017

Udgifter v. årsmøde
Hotel Christiansminde:

136.995,00

146.670,00

Underholdning

10.500,00

10.375,00

Foredragsholdere:

19.094,00

21.824,90

8.142,50

-

Medlemsgaver:
Diverse:

4.787,95

2.033,03

179.519,45

180.902,93

Vissenbjerg Kro

31.670,00

24.688,00

Undervisere

16.191,04

21.070,88

47.861,04

45.758,88

Vissenbjerg Kro

48.055,00

-

Undervisere

33.256.80

-

81.311,80

-

Udgifter v. efterårskursus

Udgifter v. øvrige 2 kurser

Udgifter v. Ret & Skel
Porto nr. 152 (2017)
Porto nr. 153-155

5.856,38

2.621,00
8.117,40

Mgl. porto
for nr. 156

17.257,00

Layout, trykning og adressering nr. 153-156

33.400,00

35.825,00

Redaktørhonorar nr. 153-156

41.352,00

40.904,00

2.500,00

-

Købte artikler
Brevkasse

-

1.000,00

87.990,40

100.842,28

30.948,00

30.612,00

5.650,55

4.183,85

Udgifter v. kontorhold
Kontorholdsvederl.
Revision
Porto

144,00

80,00

36.742,55

34.875,85
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Porto for nr. 152
(2017)

FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET, FORTSAT
REGNSKAB 2018

REGNSKAB 2017

Honorar/vederlag til bestyrelse m.v.
18.012,00

17.816,00

Næstformand

3.316,00

3.280,00

Kasserer

8.272,00

8.184,00

Sekretær

8.272,00

8.184,00

43.200,00

42.760,00

Formand

Forretningsfører og rådgiver

-

2.715,00

Rådgiver Mark- og Vejfred (Tlfg.)

1.380,00

1.358,00

Domstolsadministrator

2.068,00

-

84.520,00

84.297,00

Mødediæter

35.340,00

35.609,40

Kørepenge

28.000,48

25.410,04

4.111,00

11.653,00

67.451,48

72.772,44

Tidl Rådgiver Hegnsyn

Mødediæter og kørepenge til best. m.v.

Øvrige mødeudgifter

FORENINGEN AF HEGNSYN
STATUS PR 31/12 2018
Regnskab 2018

Regnskab 2017

202.875,23

207.886,70

202.875,23

207.886,70

Aktiver:
Indestående i Bank 31/12

Passiver:
Kapital 31/12 2017

207.886,70

Årets resultat

-5.011,47
202.875,23

Herning den 18. januar 2019:
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Bent Jensen
Forretningsfører

Henning C. Danielsen
Kasserer

Olav T. Møller
Revisor

Poul Boyer
Revisor

FORENINGEN AF HEGNSYN

FORSLAG TIL BUDGET 2020
BUDGET 2020

REGNSKAB 2018

BUDGET 2019

277.550,00

265.500,00

289.800,00

160.000,00

140.200,00

170.000,00

80.000,00

174.400,00

80.000,00

3.500,00

3.400,00

4.650,00

Indtægter
Kontingentindtægter
Deltagergebyrer:
Årsmøde
Kurser
Ret & Skel
Diverse

-

-

-

Renter

-

135,25

-

521.050,00

583.635,25

544.450,00

180.000,00

179.519,45

190.000,00

50.000,00

129.172,84

50.000,00

og rejseudgifter

70.000,00

67.451,48

75.000,00

Honorarer

90.000,00

84.520,00

90.000,00

Ret & Skel

90.000,00

87.990,40

95.000,00

Kontorhold

37.000,00

36.742,55

35.000,00

Hjemmeside

2.000,00

1.875,00

2.000,00

Gaver m.m.

1.000,00

1.200,00

3.000,00

Domstolsgebyrer

1.050,00

175,00

-

-

-

-

521.050,00

588.646,72

540.000,00

0

-5.011,47

4.450,00

Udgifter
Årsmøde
Kurser
Bestyrelsesmøder inkl. diæter

Div.

Årets resultat
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Svend Gunnar Kofoed-Dam

Mindeord
Fhv. formand for Foreningen af Hegnsyn,
Helge Sølgaard skriver mindeord om fhv.
formand for foreningen Svend Gunnar
Kofoed - Dam, som i en alder af 85 år
afgik ved døden den 20/9 2018.
Svend Gunnar var født i Ibsker på
Bornholm, og kom efter skolen på
såvel efterskole som Højskole, inden
han som dragon aftjente sin værnepligt
i Holstebro, hvor han i øvrigt traf sin
kone Solveig. Efter militærtjenesten
tilbragte han en række år ved
landbruget i Jylland. inden han fra 1965
ﬂyttede tilbage til Bornholm og købte
Svanegård i Svaneke.
Svend Gunnar var en aktiv person
i lokalsamfundet og var således
formand for en række foreninger –
såsom brugsen, skytteforeningen og
menighedsrådet, ligesom han sad
i amtsrådet for Bornholm indtil dets

19
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nedlæggelse, og i Kommunalbestyrelsen
i Nexø Kommune fra 1970, hvor han
sluttede som borgmester fra 1990 til
1994.
Svend Gunnar kom i Hegnsynet i
Nexø Kommune i 1975, og efterfølgende
i bestyrelsen for Foreningen af
Hegnsynsmænd, hvor han fra 1985
aﬂøste den legendariske formand
Karl Poulsen som landsformand for
foreningen frem til 1997.
Svend Gunnar var et yderst behageligt
menneske, som var meget glad for sit
arbejde som Hegnsynsmand, og han
fortsatte som rådgiver for foreningen
efter sin afgang, indtil han ved årsskiftet
2018 afsluttede sit arbejde for hegnsagen
- efter 43 års virke.
Svend Gunnar efterlader sig sin kone
Solveig og ﬁre børn.
Æret være Svend Gunnars minde.

Ret & Skel 2018
Register i kronologisk orden for numrene i 2018.
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 også på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk.

Nr. 153
Februar 2018

”Fra formanden”.
Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Oplysninger om honorarer m.v.
Tilmelding til årsmøde 2018.
Generalforsamling 2018.
Årsregnskab 2017.
Budgetforslag for 2019.
Husk hegnsyns-statistikken for 2017.
Kronologisk register samt emneregister
vedr. Ret & Skel, årg. 2017.
Program for årsmødet 2018.
Tilmelding til Kursus 1C.
”Spørg bare”.

Nr. 154
Juni 2018

”Fra formanden”.
Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Oplysning om honorarer m.v.
Tredobbelt farvel og goddag.
2018 Beretning.
Husk efterårskurset.
Er tålegrænsen for skyggende træer 2 timer om dagen?
Indtryk fra Årsmødet 2018.
Tilmelding til hegnsynskursus 1C.
”Spørg bare”.
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fortsat, Ret & Skel 2018
Nr. 155
September 2018

”Fra formanden”.
Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Nye takster uden reguleringsordning.
Foreningen er nu også på Facebook.
Det handler om klima.
Så er der efterårskursus.
Tilmelding til hegnsynskursus 1C.
Omkostningsfordeling efter udstykningslovens § 39.
Opråb.
Fingrene væk fra høje træer.
Spørg bare”.

Nr. 156
December 2018

”Fra formanden”
Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Oplysninger om honorarer m.v.
Efterårskurset
– endnu et stjerneskud på foreningens største kursusår.
Statistiktid – husk hegnsynsstatistik 2018.
Hegnsynet og arkiverne.
Såvel Hegnsyn som klager tabte i civilretten
Mød foreningen på Facebook.
Hvilken hæk er du til?
”Spørg bare”.

Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er som tidligere
oplyst oprettet på Facebook som en lukket gruppe for medlemmer
og sekretærer. Hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd eller sekretærer
kan let og smertefrit blive medlem af gruppen.
Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af hegnsynsfolket til at kommunikere
internt, har indtil nu fået over 30 medlemmer, men da mindst 200 er i målgruppen er
der god plads til flere. Gruppen er skabt som et forum, hvor man frit kan diskutere, rose,
kritisere og oplyse hinanden om alt muligt, der har noget med hegnsyn at gøre.
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Emner i Ret & Skel 2018
Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2018.
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
desuden på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk
2018 Beretning
Budgetforslag for 2019
Det handler om klima
Efterårskurset – endnu et stjerneskud på
foreningens største kursusår
Er tålegrænsen for skyggende træer
2 timer om dagen?
Fingrene væk fra høje træer
Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Foreningen er nu også på Facebook
”Fra formanden”
Generalforsamling 2018
Hegnsynet og arkiverne
Husk efterårskurset
Husk hegnsyns-statistikken for 2017
Hvilken hæk er du til?
Indtryk fra Årsmødet 2018
Kronologisk register samt emneregister
vedr. Ret & Skel, årg. 2017
Mød foreningen på Facebook
Nye takster uden reguleringsorden
Omkostningsfordeling efter
udstykningslovens § 39
Oplysninger om honorar mv.

juni
februar
september

nr. 154
nr. 153
nr. 155

december

nr. 156

juni
september
februar/juni
september/december
september
februar/juni
september/december
februar
december
juni
februar
december
juni

nr. 154
nr. 155
nr. 153/154
nr. 155/156
nr. 155
nr. 153/156
nr. 151/152
nr. 153
nr. 156
nr. 154
nr. 153
nr. 156
nr. 154

februar
december
september

nr. 153
nr. 156
nr. 155

september
februar/juni
september/december

nr. 155
153/154
155/156
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fortsat, Emner i Ret & Skel 2018
Opråb
Program for årsmødet 2018
Spørg bare
Så er der efterårskursus
Såvel Hegnsyn som klager tabte
i civilretten
Tilmelding til hegnsynskursus 1C
Tilmelding til årsmøde 2018
Tredobbelt farvel og goddag
Vedrørende udpegning af Hegnsyn
Vederlagstakster afventer ny finanslov
Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn
Årsregnskab for 2017

september
februar
februar/juni
september/december
september

nr. 155
nr. 153
nr. 153/154
nr. 155/156
nr. 155

december
februar/juni/sept.
februar
juni
september
december
december
februar

nr. 156
nr. 153/154/155
nr. 153
nr. 154
nr. 151
nr. 152
nr. 152
nr. 153

Tjek foreningens hjemmeside
Kig jævnligt på
foreningens hjemmeside
på internettet
- det gør mange andre.
Du finder den på
adressen: hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en
masse om hegnsloven, markog vejfred, skelforretninger m.v.
Du kan også hente bladet
”Ret og Skel” og blanketter,
som du kan printe ud og bruge.
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Samtidig kan du finde nyttige
navne og adresser sammen med
links til en masse oplysninger.
Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 98271738
OBS! Følg os nu også på Facebook

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

Alt dette,
og meget mere, tager
forretningsføreren

• ved adresseændringer

sig af

• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning
af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 125,- 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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Program for
årsmødet 2019
Fredag den 29. og lørdag den 30. marts 2019, Christiansminde Kursuscenter
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg - Telefon 62 21 90 00.
Fredag

Lørdag

Kl. 12.00:
Ankomst og frokost.

Kl. 08.30:
Formanden indleder lørdagens møde
– Morgensang.

Kl. 13.00:
Årsmødet åbnes af formanden.
Herefter Generalforsamling,
se dagsorden andet sted i bladet.
Kaﬀepause.
Kl. 15.00:
Forretningsførerens time.
Indlæg v. forretningsfører, Bent Jensen.
Kl. 16.00:
Klimaforandringer
– går vejret amok?
Foredrag v.
meteorolog og
TV2 vært Peter Tanev
Kl. 19.00:
Årsmødemiddag
med underholdning

Vi ses
29. og 30. marts
i Svendborg
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Kl. 08.45:
1. Drøftelse af aktuelle sager og
juridiske spørgsmål (giv besked på for
hånd, hvis du ønsker sager til drøftelse).
2. Den ”generelle” spørgerunde.
Svarpanel med deltagelse af
foreningens rådgivere.
Til spørgerunden opfordres medlemmerne til forinden at aflevere/
fremsende spørgsmål (gerne med
skitse) til forretningsføreren. Der
kan naturligvis også stilles direkte
spørgsmål fra salen.
Kl. 10.00: Kaﬀepause.
Kl. 10.30:
Hvor finder jeg det …?”.
Digitale kort m.v.
Indlæg v. lektor Bent
Hulegaard Jensen, AAU
Kl. 11.45:
Formanden afrunder årsmødet.
Kl. 12.00:
Frokost og derefter afrejse.

Tilmelding:

Til forretningsfører Bent Jensen
– tilmelding kan også ske fra vores
hjemmeside www.hegnsyn.dk
Sidste tilm.frist: 22. marts 2018.

Husk at medbringe Hegnsloven.
Bestyrelsen

HUSK-HUSK-HUSK
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 udflugter, indkøbsture mv.

Årsmøde 2019

Deltagergebyr: Kr. 3.800,- pr. person med overnatning
(evt. ledsager kr. 950,-).
Kr. 2.950,- pr. person uden overnatning
(evt. ledsager kr. 700,-).

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud om at få
en hyggelig weekend i det smukke Svendborg.

21

Spændende
indlæg i vente
Årsmødet 2019 byder bl.a. på
indlæg fra disse to
Peter
Tanev,
Danmarks
vejrkonge,
der oplyser
om både
regn, sne
og sol på
Tv-skærmen siden
1996, er
Peter Tanev
aktuel som
foredragsholder,
hvor han med glimt i øjet fortæller om vejret og hvilke udfordringer, vi står overfor.
Han har en bachelorgrad i klimatologi fra Københavns Universitet.
Han besvarer bl.a. spørgsmål som
”Bliver kloden varmere?” og ”Får
vi en ny istid?”. ”Hvorfor er der nu
så mange orkaner, oversvømmelser
etc.?”. ”Hvad er en tornado?” og
”Hvad er en orkan?”. ”Hvad med det
danske vejr?”. Hvad kan vi forvente
de næste år – alle hører og ser om
vejrkatastrofer hver dag, men hvad
sker der med vores vejr? ”Er vejret
gået amok?”.
De globale temperaturer er steget og mange steder er vejret gået
amok og har ændret sig. I Danmark
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vil klimaændringerne også kunne
få konsekvenser f.eks. vandstand,
landbrug, haver og infrastruktur
mm.

Bent
Hulegaard
Jensen,
Associate
Professor ved
Institut for
Planlægning,
Det Tekniske
Fakultet for IT
og Design samt
Bent
ArtikelforvaltHulegaard
ning
Jensen
og Geoinformatik
ved Aalborg Universitet.
På foreningens årsmøder og kursus hører vi ofte spørgsmål om snedige programmer og hjemmesider,
hvor man kan ﬁnde utroligt meget
om ejendomme, grunde o.s.v., men
hvor ﬁnder vi det?
Det er bl.a. disse ting, som Bent
Hulegaard vil indvie forsamlingen
i, så vi alle kan blive bedre klædt
på til at ﬁnde oplysninger, der er
fagligt relevante for Hegnsyn.

Vi ses 29. og 30. marts
i Svendborg

Årsmøde 2019

hegnsyn.dk

?

”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 findes på
foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk .

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål
om lovfortolkning kan henvendelse rettes til Landbrugsstyrelsen
på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
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Foreningens hjemmeside med diverse links
findes på adressen www.hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Velkommen til
Svendborg!

B

