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oplag på ca. 500 stk.

Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 125 årligt), udbringning af bladet, 
person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører.
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forefindes i blad nr. 81 – herefter én gang årligt (februarnummeret).

Bladet layoutes og trykkes hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.
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Fra formanden
Velkommen til det nye år – 2020.  

Vinteren har indtil nu, primo februar været 

mild. Vi har således haft den mildeste januar 

i kendt tid, og ingen sne har vi set. For hegn-

synsmænd og for borgerne, indbyder det til 

stadigt at arbejde i marken og i haven, og 

hegnsynsforretninger har således kunnet 

gennemføres hele vinteren. 

Som nævnt andet sted i bladet afholder 

”Foreningen af Hegnssyn” årsmøde den 27. 

og 28. marts 2020 på Christiansminde Kur-

suscenter i Svendborg. 

Årsmødet, hvor der samtidigt afholdes 

generalforsamling i foreningen, er stedet, 

hvor hegnsynsfolk mødes, for sammen med 

kolleger at høre om foreningsanliggender, 

hegnsynsforhold, konfl ikter, dygtiggøre sig 

og drøfte konkrete sager, som man går og 

arbejder med derhjemme. 

Samfundet udvikler sig konstant, og denne 

udvikling afspejler, hvor vi skal rette opmærk-

somheden imod. Derfor har jeg et ønske om, 

at de kommuners Hegnsyn, vi ikke er i så 

tæt kontakt til dagligt, oftere vil deltage i 

årsmøder og generalforsamlinger fremover. 

Når man som hegnsynsmand/sekretær del-

tager i kurser og på årsmøder i Hegnsynsfor-

eningen, får man en bred viden til at kunne 

løse hegnssynsopgaven på en faglig kvali-

fi ceret måde, og man får en organisatorisk 

forståelse for foreningens virke.

Vi er altid interesserede i at få kontakt 

med personer og organisationer, som er 

i berøring 

med vores 

arbejdsom-

råde - af såvel faglige 

som politiske grunde. Jeg håber alle med-

lemmer 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 des-

uden en spørgerunde. Husk at forberede 

spørgsmålene i forvejen og tegn gerne 

en tilhørende skitse, så forsamlingen og 

svarpanelet lettere kan orientere sig. 

Da vi jo startede på en ny 4 års valgperiode 

i 2018, vil årsmødet og generalforsamlingen 

være den 3. i denne periode. Med ønsket om 

et fortsat godt år, skal jeg endnu engang 

opfordre alle til at deltage i årsmødet 2020 

på Christiansminde. Vi ønsker at fl est mulige 

kommuner lader sig repræsentere ved med-

lemmer og sekretærer til årsmøderne.

Vi har, ligesom vi tidligere har gjort, givet 

mulighed for at ledsagere kan deltage 

under opholdet mod en egenbetaling, og 

på den måde få et lidt anderledes weekend-

ophold. I fortjener alle denne påskønnelse 

for det nyttige og vigtige samfundsarbejde 

I udfører, så husk at melde jer til hurtigst 

muligt!

På gensyn på Christiansminde Kursus-

center med udsigt over det smukke Svend-

borgsund.

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

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

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

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

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

Bent Jensen

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

Formand: 

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær: 

Best.medlem:

Forretningsfører
og redaktør:

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  tlf. 97 14 54 50

CVR nr.: 71492419  •  Hjemmeside: www.hegnsyn.dk  

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2020: 
Et hegnsyn koster kr. 1.897 som fordeles med kr. 813 til formanden 

og kr. 542 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.084,-, der 

fordeles med kr.542,- til formanden og kr. 271,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.  
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene 

et vederlag på kr. 1.335,- som fordeles med kr. 813 til formanden og kr. 542 til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.897,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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27.-28. marts 2020
Hotel Christiansminde, 5700 Svendborg

Tilmelding til 
Årsmøde & Generalforsamling 

Kommunens navn

Følgende tilmeldes: 
OBS! Mulighed for at medtage ledsager. 

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 20. marts 2020 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Ved afbud senere end mandag d. 23. marts 2020 forfalder tilmeldingsgebyret 
til betaling.

Pris med overnatning:  Kr. 3.900,- pr. person + kr. 950,- for ledsager 

Pris uden overnatning:  Kr. 3.000,- pr. person + kr. 750,- for ledsager 

Tilmeldingsgebyrer kan indsættes på foreningens 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 ( )             

E-mailadresse

Postnr. + By

2. Navn ( )             

3. Navn ( )             

4. Navn ( )             

Ja



Fredag den 27. marts 2020 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) Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 27 marts 2020.

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 2019

Indtægter: Regnskab 
2019

Budget
2019

Regnskab 
2018

Kontingenter: 277.550,00 289.800,00 265.500,00 

Deltagergebyrer:

Årsmøde  159.800,00 170.000,00 140.200,00

Kursusvirksomhed 40.800,00 80.000,00 174.400,00

Ret & Skel  3.975,00 4.650,00 3.400,00

Tilgodehavende 6.400,00 - -

Div. - - -  

Renter    - -  135,25

Indtægter i alt: 488.525,00 544.450,00 583.635,25

Udgifter:

Årsmøde: 181.652,04 190.000,00 179.519,45

Kursusvirksomhed 42.665,77 50.000,00 129.172,84

Bestyrelsesmøder (inkl.

diæter og rejseudgifter): 69.936,78 75.000,00 67.451,48

Honorarer: 87.272,00 90.000,00 84.520,00

Ret & Skel: 91.676,55 95.000,00 87.990,40

Kontorhold: 36.457,00 35.000,00 36.742,55

Hjemmeside: 2.888,24 2.000,00 1.875,00

Gaver m.m.: - 3.000,00 1.200,00

Domstolsafgift 999,00 - -

Juridisk bistand 1.500,00

Div. 2.950,00 - -

Udgifter i alt: 517.997,38 540.000,00 588.646,72

Årets resultat: -29.472,38 4.450,00 -5.011,47

Tilg.havende

Tilg.havende

kursus 2018

årsmøde

Mgl. porto Mgl. porto
blad 160 blad 156
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FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Regnskab 2019 Regnskab 2018

Udgifter v. årsmøde

Hotel Christiansminde:  145.122,00  136.995,00 

Underholdning 10.000,00 10.500,00

Foredragsholdere: 24.705.04 19.094,00

Medlemsgaver: - 8.142,50

Diverse: 4.787,95 4.787,95

181.652,04  179.519,45

Udgifter v. efterårskursus

Vissenbjerg Kro 23.507,00 31.670,00

Undervisere 19.158,77 16.191,04

42.665,77 47.861,04

Udgifter v. øvrige kurser

Vissenbjerg Kro - 48.055,00

Undervisere 33.256.80 33.256.80

- 81.311,80

Porto for nr. 156
(2018)

Udgifter v. Ret & Skel 

Porto nr. 156 (2018) 

Porto nr. 157-159 

Layout, trykning og adressering nr. 157-160

Redaktørhonorar nr. 157-160 

Købte artikler 

Brevkasse

Udgifter v. kontorhold 

Kontorholdsvederl.

Revision

Porto

2.669,50

 8.160,55 

 36.662,50 

 41.684,00 

 1.500,00 

1.000,00

91.676,55

 2.621,00 

 8.117,40 

 33.400,00 

 41.352,00 

 2.500,00 

-

 87.990,40 

31.196,00

 5.101,00 

 160,00

36.457,00

 30.948,00 

 5.650,55 

 144,00

36.742,55 

Mgl. porto
for nr. 160



9

FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2019

Regnskab 2019

Aktiver:

Indestående i Bank 31/12 173.402,85 202.875,23

173.402,85 202.875,23

Passiver:

Kapital 31/12 2019 202.875,23    

Årets resultat -29.472,38

173.402,85

Herning den 17. januar 2020:

Honorar/vederlag til bestyrelse m.v. 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Forretningsfører og rådgiver 

Rådgiver Mark- og Vejfred (Tlfg.) 

Domstolsadministrator

  

Mødediæter og kørepenge til best. m.v. 

Mødediæter

Kørepenge

Øvrige mødeudgifter

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

FORENINGEN AF HEGNSYN

REGNSKAB 2019 REGNSKAB 2019

18.156,00

3.344,00

8.340,00

8.340,00

43.544,00

1.380,00

4.168,00

84.520,00 

18.012,00

3.316,00

8.272,00

8.272,00

43.200,00

1.380,00

2.068,00

84.520,00 

28.650,00

30.974,78

10.312,00

69.936,78

35.340,00

28.000,48

4.111,00

67.451,48

 Bent Jensen   Henning C. Danielsen

 Forretningsfører        Kasserer
    
 Olav T. Møller            Poul Boyer
 Revisor       Revisor

Regnskab 2018
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FORENINGEN AF HEGNSYN

FORSLAG TIL BUDGET 2021

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.  

Domstolsgebyrer 

Div.  

    

Årets resultat 

   

REGNSKAB 2019BUDGET 2021 BUDGET 2019

277.500,00

 159.800,00 

 40.800,00

 3.975,00

 6.400,00

-

488.525,00

295.750,00 

 190.000,00 

 50.000,00 

4.000,00 

 -   

 -   

539.750,00 

 181.652,04

 42.665,77

 69.936,78

 87.272,00

 91.676,55

 36.457,00

 2.888,24

 -

 999,00

 4.450,00

 517.997,38

-29.472,38

190.000,00

 47.250,00 

 73.000,00 

 90.000,00 

 95.000,00 

 38.000,00 

 3.000,00 

 1.000,00 

 1.000,00   

 1.000,00

539.750,00

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

289.800,00 

 170.000,00 

 80.000,00 

 4.650,00 

 -   

 -   

 544.450,00 
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Bekendtgørelse om 
vederlag til Hegnsynet og 
vurderingsmænd efter 
Mark- og Vejfredsloven
Ny regulering af vederlagstaksterne, 
gældende fra 1. januar 2020.

I medfør af § 48 i lov om hegn, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 
2019, og § 28, stk. 3, i lov om mark- og 
vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 1847 
af 14. december 2015, fastsættes efter 
bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, 
nr. 18 og 19, i bekendtgørelse nr. 1273 
af 27. november 2017 om Landbrugssty-
relsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendel-
se på vederlag, der tilkommer hegnsy-
net og vurderingsmænd i henhold til 
mark- og vejfredsloven.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1)  Hegnsloven: Lov om hegn, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.
2)  Udstykningsloven: Lov om udstyk-

ning og anden registrering i matrik-
len, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. 
juni 2018.

3)  Mark- og vejfredsloven: Lov om 
mark- og vejfred, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1847 af 14. december 2015.

§ 2. For behandlingen af en hegnssag 
har hegnsynet ret til et samlet vederlag 
på 1.897 kr., når hegnssagen er afslut-
tet. Vederlaget fordeles med 813 kr. til 
formanden og 542 kr. til hver af de to 
andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 2. For afsigelse af kendelser i  
de tilfælde, der er omhandlet i hegns-
lovens § 34, stk. 8, og § 44, stk. 1, samt 
når sagen hæves på grund af klagerens 
udeblivelse eller efter dennes begæring, 
har hegnsynet ret til et vederlag på 
1.084 kr. Vederlaget fordeles med 542 
kr. til formanden og 271 kr. til hver af 
de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 3. Hæves en hegnssag, før der 
har været afholdt åstedsmøde, har  
formanden ret til et vederlag på 700 kr.

Stk. 4. For godkendelse af og indfø-
relse i hegnsynets protokol af et forlig 
indgået uden hegnsynets medvirken, jf. 
hegnslovens § 38, stk. 4, har formanden 
ret til et vederlag på 271 kr.

Stk. 5. Der kan ikke kræves forud-
betaling af eller sikkerhedsstillelse for 
vederlag til hegnsynet.
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§ 3. Hegnsynets behandling af 
spørgsmålet om fordeling af sagsom-
kostningerne ved en skelforretning efter 
udstykningslovens § 39, stk. 1, sker efter 
reglerne i hegnslovens kapitel VI om 
hegnsynsforretninger, jf. udstykningslo-
vens § 39, stk. 2, 2. pkt.

§ 4. For afholdelse af en vurderings-
forretning efter mark- og vejfredsloven 
har de deltagende vurderingsmænd ret 
til et samlet vederlag på 1.355 kr. Veder-
laget fordeles med 813 kr. til formanden 
og 542 kr. til det andet medlem.

Stk. 2. Når undtagelsesvis alle 3 vur-
deringsmænd, jf. mark- og vejfredslo-
vens § 26, stk. 1, 2. pkt., deltager i vur-
deringsforretningen, udgør det samlede 
vederlag 1.897 kr. Vederlaget fordeles 
med 813 kr. til formanden og 542 kr. til 
hvert af de andre medlemmer.

Stk. 3. Efter mark- og vejfredslovens 
§ 28, stk. 1, er skadelidte pligtig til 
forskudsvis at udrede vederlag til de 
vurderingsmænd, der deltager ved vur-
deringsforretningen.

§ 5. For kopier af henholdsvis hegn-
synets protokol og protokollen for 
vurderingsforretninger efter mark- og 
vejfredsloven betales 10 kr. for første 
påbegyndte side og 1 kr. for hver påbe-
gyndt følgende side.

Stk. 2. Vederlaget kan efter hegnslo-
vens § 47, stk. 2, eller mark- og vejfreds-
lovens § 28, stk. 2, 3. pkt., kræves betalt 
forud.

Stk. 3. Der betales ikke for første 
eksemplar af en kopi, der leveres til en 
part i sagen.

§ 6. Der kan ikke opkræves særskilt 
betaling for telefon-, porto- og befor-
dringsudgifter.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1359 af 28. 
november 2018 om vederlag til hegnsy-
net og vurderingsmænd efter mark- og 
vejfredsloven ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1359 af 
28. november 2018 fi nder dog fortsat 
anvendelse i sager, der er indbragt for 
henholdsvis hegnsynet og for en vur-
deringsforretning i henhold til mark- og 
vejfredsloven fra den 1. januar 2019 til 
den 31. december 2019.

Stk. 4. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 
1359 af 28. november 2018 om vederlag 
til hegnsynet og vurderingsmænd efter 
mark- og vejfredsloven fi nder dog fort-
sat anvendelse i sager, der er indbragt 
for henholdsvis hegnsynet og for en 
vurderingsforretning i henhold til mark- 
og vejfredsloven fra den 1. juli 2018 til 
den 31. december 2018.

Stk. 5. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse 
nr. 570 af 28. maj 2018 om vederlag til 
hegnsynet og vurderingsmænd efter 
mark- og vejfredsloven fi nder dog fort-
sat anvendelse i sager, der er indbragt 
for henholdsvis hegnsynet og for en 
vurderingsforretning i henhold til mark- 
og vejfredsloven inden den 1. juli 2018.

Landbrugsstyrelsen, 
den 17. oktober 2019

Jette Petersen / 
Mette Klintebjerg Fuglsang

Fortsat … 
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Hegnsynet (Hegnsynene) i 

Kommunenavn:

Følgende kan oplyses vedr. året 2019:

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!

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

STATISTIKTID - husk

Hegnsynsstatistikken for 2019

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 

OBS! Nyt digitalt skema, der kan sendes 

direkte til forretningsføreren, fi ndes på 

www.hegnsyn.dk 
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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.

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 fl ere. 
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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Register i kronologisk orden for numrene i 2019.

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.

Ret & Skel 2019

Nr. 157   ”Fra formanden”.

Februar 2019  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorarer m.v.

   Tilmelding til årsmøde 2019. 

   Generalforsamling 2019.

   Husk hegnsyns-statistikken for 2018.

   Årsregnskab 2018.

   Budgetforslag for 2020.

   Mindeord om Svend Gunnar Kofoed-Dam.

   Kronologisk register samt emneregister vedr. Ret & Skel, årg. 2018.

   Mød foreningen på Facebook.

   Henvend dig til forretningsføreren.

   Program for årsmødet 2019.

   Spændende indlæg i vente.

   ”Spørg bare”.

Nr. 158   ”Fra formanden”.

Juni 2019  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysning om honorarer m.v.

   Skal årsmøderne fremover afholdes over 2 hverdage (beretningen).

   Roskilde er mønsterkommune for Hegnsynenes interne forhold.

   Vær OBS på den seneste vederlagsbekendtgørelse!

   Brevkasse:  

   Spørgsmål om tilbagebetaling af vederlag, når en kendelse   

   ophæves af retten.

   Evaluering af årsmødet 2019.

   ”Spørg bare”.
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fortsat, Ret & Skel 2019

Nr. 159   ”Fra formanden”.

September 2019  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.

   Så er det tid for efterårskurset.

   Tilmelding til efterårskurset.

   Fire ugers fristen for indbringelse af en hegnsynskendelse  

   for retten er uden elastik.

   Ny minister for vores område.

   Forlig med og uden underskrift.

   Brevkasse: 

   Spørgsmål om navne- og adressebeskyttelse.

   ”Spørg bare”.

Nr. 160   ”Fra formanden”

December 2019  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorarer m.v.

   Efterårskurset 2019 – et varieret og godt kursusprogram.

   Årsmøde-form til debat.

   Indkaldelse til generalforsamling.

   Statistiktid – husk hegnsynsstatistik 2019.

   Inhabilitet har noget med følelser at gøre.

   ”Spørg bare”.    

Tjek foreningenshjemmeside på hegnsyn.dk

Webmaster: Torben Østerbæk, Tlf. 98 27 17 38
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Emner i Ret & Skel 2019

Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2019.

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 desuden på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

EMNE       MÅNED  NR.

Brevkasse: Spørgsmål om navne- og adressebeskyttelse. September 159

Brevkasse: Spørgsmål om tilbagebetaling af vederlag,  Juni  158

når en kendelse ophæves af retten.   

Budgetforslag for 2020.     Februar  157

Efterårskurset 2019 – et varieret og godt kursusprogram. December 160

Evaluering af årsmødet 2019.    Juni  158

Fire ugers fristen for indbringelse af en hegnsynskendelse  September 159

for retten er uden elastik.     

Foreningen af Hegnsyn i Danmark.   Februar  157

       Juni  158

       September 159

       December 160

Forlig med og uden underskrift.    September 159

”Fra formanden”.      Februar  157

       Juni  158

       September 159

       December 160

Generalforsamling 2019.     Februar  157

Henvend dig til forretningsføreren.   Februar  157 

       Juni  158

       September 159

       December 160

Husk hegnsyns-statistikken for 2018.   Februar  157

Indkaldelse til generalforsamling.    December 160
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fortsat, Emner i Ret & Skel 2019 

EMNE       MÅNED  NR. 

Inhabilitet har noget med følelser at gøre.   December 160

Kronologisk register samt emneregister vedr.   Februar  157

Ret & Skel, årg. 2018. 

Mindeord om Svend Gunnar Kofoed-Dam.   Februar  157

Mød foreningen på Facebook.    Februar  157

Ny minister for vores område.    September 159

Oplysning om honorarer m.v.    Februar  157

       Juni   158

       September  159

       December 160

Program for årsmødet 2019.    Februar  157

Roskilde er mønsterkommune for Hegnsynenes    Juni                  158

interne forhold. 

Skal årsmøderne fremover afholdes     Juni  158

over 2 hverdage (beretningen). 

Spændende indlæg i vente.    Februar  157

”Spørg bare”.      Februar  157

       Juni  158

       September  159

       December 160

Statistiktid – husk hegnsynsstatistik 2019.   December 160

Så er det tid for efterårskurset.    September 159

Tilmelding til efterårskurset.    September 159

Tilmelding til årsmøde 2019.     Februar  157

Vær OBS på den seneste vederlagsbekendtgørelse!  Juni  158

Årsmøde-form til debat.     December 160

Årsregnskab 2018.     Februar  157

18
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Filosoffer vil 
nuancere debatten 
om identitet 
og undgå 
skyttegravskrig
I bogen ”Os og dem” om identitetspoliti-
ske akser, ideer og afsporede debatter af 
fi losofferne Vincent F. Hendricks og Silas L. 
Marker opfordrer de to til, at man i stedet 
for at råbe ”krænkelsesparat” eller ”privile-
gieblind” sætter sig grundigt ind i hinandens 
argumenter og positioner.
Sidstnævnte er inviteret til Svendborg for 
at holde ”det skæve” indlæg på årsmødet 
i marts.

Tekst: Vincent F. Hendricks og Silas L. 

Marker. Foto: Robin Skjoldborg

’Krænkelseskultur’, ’offermentalitet’ – 
eller hvad med ’privilegieblindhed’? 
Det skorter ikke på fornærmelser, som 
deltagere i identitetspolitiske debatter 
kan smide i hovedet på hinanden, når 
bølgerne går højt. Og bølgerne går tit 
og ofte højt, for i både traditionelle og 
sociale medier bliver diskussioner om 
race, køn, magt og nationalitet ofte 
fordrejet og blæst ud af proportioner. 
Derfor når debatterne sjældent længere 
end til fornærmelserne.

Grunden til, at diskussioner om køn, 
race, nationalitet og socialklasse ofte 
eskalerer, er, at vi jo alle selv tilhører de 

kategorier på den ene eller den anden 
måde og derfor ofte er meget optagede 
af dem. Men den optagethed er des-
værre noget, som mange udnytter til 
at skabe opmærksomhed om sig selv 
og til at skabe konfl ikt snarere end at 
bidrage konstruktivt til debatten, mener 
professor Vincent F. Hendricks.

Sæt dig ind i modpartens udgangs-
punkt og argumenter

For at få en bedre offentlig samtale 
og debatter opfordrer de to fi losof-
fer os allesammen til at trække vejret 
en ekstra gang og at læse os ind på 
modpartens intentioner og argumenter, 
inden vi begynder at kaste skældsord 
efter hinanden.

Det, de to opfordrer til, er, at vi sætter 
os ind i, hvor vores modpart i en debat 
kommer fra; hvad er hans eller hendes 
position, og hvorfor mener han eller 
hun, hvad han eller hun mener? Det 
kræver selvfølgelig, at vi bruger tid på 
at sætte os ind i positionen, men det 
værste, der kan ske, er vel, at vi bliver 
klogere – også selv om vi vedbliver at 
være uenige. Det vigtigste er nemlig 
ikke, at vi er uenige, men hvorfor vi 
er uenige. Lad argumenterne være det 
afgørende, ikke konklusionen, lyder 
opfordringen.
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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:
Har vi en krænkelses-
kultur i hegnssager?”.                                                            
Foredrag v. Silas Lischang 
Marker, stipendiat v. Institut for kom-
munikation på Københavns Universitet 

Kl. 19.00:
Årsmødemiddag 
med underholdning

Lørdag

Kl. 08.30: 
Formanden indleder lørdagens møde
 – “Morgensang”.

Kl. 08.45:  
Spørgerunde og debat. 

1.   ”Aktuelt” v. fuldmægtig 
Stig Gundersen, 
Landbrugsstyrelsen.

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

3.  Den ”generelle” spørgerunde. 
Svarpanel med deltagelse af forenin-
gens rådgivere. 

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

Kl. 10.00: Kaff epause.

Kl. 10.30: 
: ”Byggelov og lokalplaner i samspil med 
hegnsloven”. 
Indlæg v. kommunal planchef. 

Kl. 11.45: 
Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00: 
Frokost og derefter afrejse.

Fredag den 27. og lørdag den 28. marts 2020, Christiansminde Kursuscenter 
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg - Telefon 62 21 90 00.

Program for årsmødet 2020

Vi ses 27. og 28. marts 

i Svendborg
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Deltagergebyr: Kr. 3.900,- pr. person med overnatning
     (evt. ledsager kr. 950,-).

Kr. 3.000,- pr. person uden overnatning
     (evt. ledsager kr. 750,-).

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

Sidste tilm.frist: 20. marts 2020.

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen

Der vil også 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-HUSK-HUSK
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Slut op om din forening
Foreningen vil gerne slå et slag for, at med-
lemmerne og deres sekretærer generelt 
bliver mere bevidste om, at en levende og 
nyttig brancheorganisation til stadighed 
også kræver opmærksomme og deltagende 
medlemmer.

Foreningen er en interesseorganisa-
tion for alle de kommunalt udpegede 
Hegnsyn i landet. Vi har 88, eller 91 
% af mulige kommuner, som medlem-
mer. Hvert år har vi en række kurser og 
mødetilbud, som vi er lidt stolte af og 
gerne fortæller om. Foruden medlem-
merne mener vi også, at en større del-
tagelse i vore arrangementer vil kunne 
gavne kommunerne.

Foreningen af Hegnsyn i Danmark 
blev dannet i 1973 som en pendant til 
en række andre foreninger, der vareta-
ger div. råd og nævnsinteresser i kom-
munalt regi. Foreningens formål er at 
varetage fælles interesser for medlem-
merne og de kommunale sekretærer, 
herunder udøvelse af rådgivnings- og 
kursusvirksomhed samt udgivelse af 
bladet Ret & Skel, og oplyse om hegn-
syn m.v. via hjemmesiden www.hegn-
syn.dk og på Facebook.

Ikke mindst den uddannelsesmæs-
sige side lægger vi overordentligt stor 
vægt på, fordi vi har den opfattelse, at 
ingen medlemmer eller sekretærer i 

Hegnsynene kan varetage deres opga-
ver på en tilfredsstillende måde, uden 
at være ordentligt klædt på til opgaven. 
Vi afholder derfor såvel begynderkur-
ser som kurser for viderekomne, typisk 
som éndagskurser, hvor såvel hegnsyns-
medlemmer, suppleanter og sekretærer 
kan deltage.

Hvert år i marts afholder vi et to-
dages årsmøde, indeholdende forenin-
gens generalforsamling samt en række 
foredrag og kursuslignende aktiviteter. 
Det er ikke mindst på årsmøderne 
foreningens medlemmer kan holde sig 
ajour med den seneste udvikling på 
hegnsynsområdet, og få en snak og 
udveksle erfaringer med andre hegn-
synsmedlemmer.

Herudover tilbyder vi en omfattende og 
gratis sagsrådgivning for vore medlem-
mer, der frit kan spørge telefonisk eller 
via mail om alt vedr. problemstillinger og 
juridiske aspekter i sagerne. En rådgiv-
ningstjeneste, der fl ittigt benyttes af både 
medlemmer og sekretærer. Endelig kan 
det nævnes, at vi står for indsamling og 
videreformidling af hegnsynsrelaterede 
domme fra landets retskredse.

Vi håber således på at se netop 

dig til årsmødet den 27. og 28. marts 

på Christiansminde Kursuscenter i 

Svendborg.
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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 fi ndes 
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.

Foreningens hjemmeside med diverse links fi ndes 
på adressen www.hegnsyn.dk
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Vi ses i
Svendborg!


