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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. 125 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 bringes én gang årligt en oversigt over 
foregående års indhold.

Bladet layoutes og trykkes hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 61 6903 97. 
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden
 Velkommen til de nye Hegnsyn, såvel 

til nyvalgte som gengangere.

Vi glæder os til at mødes med jer og 

arbejde sammen om at løse de konfl ik-

ter, vi møder derude. Første gang vi har 

mulighed for at ses bliver i forbindelse 

med kursusdagen den 19. februar. Vi ved 

godt, det er i vinterferien, hvor nogen 

allerede har andre planer, men så er der 

jo kursusdag igen den 21. april og endelig 

årsmødet den 25.-26. marts.

Vi prøver at tilrettelægge kurser såvel 

på arbejdsdage som lørdage, så alle har 

mulighed for at deltage uden løntræk 

eller brug af feriedage. Vi vil også gerne 

have vores sekretærer med og ikke alle 

har lyst til at bruge en lørdag på et hegn-

synsarrangement, især ikke hvis der ikke 

gives en erstatningsfridag. Men prøv nu 

alligevel, der er mange gode diskussioner, 

og man kan blive klogere.

Der er jo rigtig mange huse, der har 

skiftet ejere i det seneste år, og det kom-

mer måske til at give os mere arbejde. Det 

viser sig nemlig, at der ofte i forbindelse 

med hussalg opstår nabokonfl ikter.

De samme personer har måske boet 

ved siden af hinanden i årevis og har 

opnået et venskab. Man snakker over 

hækken, drikker kaff e og måske en øl, alt 

sammen meget hyggeligt. Så fl ytter en 

ny familie ind, ofte med børn og måske 

også en hund. De har måske nok at se til 

og ikke det samme behov for at snakke 

med naboen – og de vil måske endda 

gerne have hækken højere.

Tidligere har hver nabo klippet sin side 

af hækken, og den der klippede først, 

eller var yngst, tog hele toppen. Det fort-

sætter den gamle nabo så med, men ak 

så politianmelder den nye ham måske 

for hærværk for at klippe hele toppen.

Så er det naboskab udelukket for 

fremtidigt venskab. Måske havde det 

været mere hensigtsmæssigt at få os 

ud – måske kunne vi have mæglet mel-

lem dem og opnået et forlig, og dermed 

kunne vi have skabt grunden for et godt 

naboskab.

Med dette vil jeg ønske de nye Hegn-

syn god arbejdslyst og et nytårsønske for 

alle om gode og konstruktive dialoger i 

arbejdet.

Hanne Lauritsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 
gældende fra 1. januar 2022:

Et hegnsyn koster kr. 1.932, -  som fordeles med kr. 828 til for manden 

og kr. 552, -  til hver af de øvrige 2 medlem mer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om en tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.104,-, 

der fordeles med kr. 552,- til formanden og kr. 276,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer. 

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene
 et vederlag på kr. 1.380, -  som fordeles med kr. 828 til formanden og kr. 552, -   til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vur derings mænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.932, -  og fordeles som ved et hegn syn.

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

Formand:

Næstormand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelses-
medlem

Forretningsfører
og redaktør:

Ole Bøgh Vinther, Aarhus Kommune
Møgelgårdsvej 34, 8520 Lystrup
Tlf. 25 15 23 25  |  E-mail: olebvinther@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. 29 26 29 45  |  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  
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Med virkning fra 1. januar 2022 starter 
de nyudnævnte Hegnsyn deres virke for 
de næste 4 år. Nogle af medlemmerne 
er gengangere fra sidste periode, men 
mange er ganske nye ud i metieren, og 
til dem er der hjælp at hente, når for-
eningen i henholdsvis februar og april 
byder på et grundkursus i hegnsyn.
Sekretærerne må meget gerne selv del-
tage, oplyse alle hegnsynsmedlemmer 
om kurserne og særligt opfordre de nye 
til at deltage. Tilmelding til Kursus 1B i 
april kan stadig nås.

Kurset tager først og fremmest 
sigte på nyudnævnte hegnsynsfolk, 
men henvender sig i lige så høj grad 
til nyudnævnte hegnsynssekretærer 
i kommunerne. Også mere erfarne 
hegnsynsfolk og sekretærer, der føler 
trang til lidt genopfriskning af deres 
viden, eller gerne vil lære de nye 

kolleger at kende, er velkomne til at 
deltage i kurset.

Kurset, der benævnes som Kursus 
1B, strækker sig over en dag fra kl. 
09.00 til 16.00 – og foregår torsdag 
den 21. april på Vissenbjerg Storkro, 
der ligger centralt for hele landet, midt 
på Fyn. Kursusleder er foreningens 
forretningsfører, Bent Jensen, der 
forestår undervisningen sammen med 
advokat Peter Flint Jensen og antropo-
log Anne Marie Christensen.

Da de nye hegnsynsmedlemmer 
måske ikke ser dette blad, eller på 
anden måde ikke bliver klar over 
kursusmuligheden, opfordrer vi de 
genudpegede hegnsynsmedlemmer  
og de kommunale sekretærer til  
at gøre dem opmærksomme på  
det og være behjælpelig med til- 
meldingen.

Vær også opmærksom på, at del-
tagerantallet er begrænset til 60 af 

Kursus for de nye Hegnsyn

Tilmeldings-

kupon 

på side 7



fortsat ... hensyn til et optimalt  
undervisningsforløb. Tilmelding skal 
senest ske den 9. april 2022 til forret-
ningsfører Bent Jensen, Mylius Erich-
sens Vej 23, 7400 Herning.  Tlf. 61 69 
03 97, E-mail: bentjensen@hegnsyn.
dk, eller via foreningens hjemmeside 
www.hegnsyn.dk  Benyt gerne til-
meldingsskemaet i dette blad, eller på 
hjemmesiden. 

Kursusprisen er kr. 1800,- pr. delta-
ger, inkl morgenkaffe og frokost.

KURSUSPROGRAM
Kl. 09:00 – 09:30
Ankomst, morgenkaffe,  
registrering og præsentation.

Kl. 09:30
Der undervises derefter, afbrudt af 
frokostpause, bla i emnerne: 
• Hegnslovens opbygning.
• Hegn / hegnstvist.
• Hegnsynet / hegnsynsforretnin-
ger.
• Skelafsætning/skelforretninger.
• Tvangsfuldbyrdelse.
• Nabokonflikter.

Ca. Kl. 15:30:  
Evaluering og afslutning.

Sådan finder du Vissenbjerg Storkro
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 

5492 Vissenbjerg, telefon 64 47 38 80.

Kroen ligger ud til den gamle hovedvej 

mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km 

fra Odense. Motorvejen er beliggende 

ca. 1 km fra kursusstedet, og benytter 

man afkørsel nr. 54 kører man direkte 

til hotellet. Benytter man tog, skal man 

tage bus nr. 830 fra Odense.

-benje
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Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer

TORSDAG DEN 21. APRIL 2022 KL. 09.00 – 16.00
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80
Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. 

Tilmelding til 
Hegnsynskursus 1B

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

Sidste rettidige tilmelding er lørdag den 9. april 2022. 
Bemærk venligst, at max deltagerantallet på dette kursus er 40.

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 1800,- kr. pr deltager, inkl. morgenkaff e og frokost (kan overføres forud til 
Danske Bank - Reg.nr. 1551 Konto nr. 43 41 70 71 67). 
Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.

Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:

Navn og adresse

Dato og kommunens underskrift/stempel

1B
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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 på Facebook 
- som en lukket gruppe for medlemmer og sekretærer. 
Hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd eller sekretærer 
kan let og smertefrit blive medlemmer af gruppen ved 
at anmode om det via egen facebook.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af hegn-
synsfolket til at kommunikere internt, har mange medlemmer, 
men der er 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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Foreningens ordinære årsmøde og 
generalforsamling i slutningen af marts 
på det skønt beliggende Hotel Comwell, 
800 m fra Lillebælt.

Det sker fredag den 25. og lørdag den 
26. marts. 

Da der nu er nyudnævnte Hegnsyn 
for de næste 4 år, skal der også på 
den indledende generalforsamling ske 
nyvalg til bestyrelsen i foreningen. Vi 
håber naturligvis på, at en stor del af 
såvel de nye som de ”gamle” hegnsyns-
medlemmer og sekretærer møder op til 
årsmødet.

Ud over generalforsamlingen byder 
årsmødet på en række interessante 
foredrag og indlæg, ligesom forsamlin-

Husk årsmødet i Middelfart
gen kan stille spørgsmål og få debat-
teret mange faglige emner. Selv om 
der afholdes begynderkurser i foråret, 
opfordres også de nye ud i metieren til 
at møde op til årsmødet, hvor der virke-
lig er noget interessant og faglig viden 
at hente.

Årsmødet starter fredag den 25. marts 
med frokost kl. 12.00 og slutter med fro-
kost lørdag den 26. kl. 12.00. Møderne 
er fredag eftermiddag og lørdag formid-
dag – fredag aften er der årsmødemid-
dag med underholdning, inden man går 
til ro på værelserne.

Se det endelige program her i bla-
det. Hold også øje med vores hjemme-
side www.hegnsyn.dk , hvor det hele 
fremgår.    

TILMELDINGSKUPON PÅ SIDE 11
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Fredag den 25. marts 2022 kl. 13.00 i Middelfart

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 25. februar 2022.

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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25.-26. MARTS 2022
Hotel Comwell, 5500 Middelfart

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 18. marts 2022 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Ved afbud senere end mandag d. 21. marts 2022 forfalder tilmeldingsgebyret til 
betaling

Deltagerliste vil blive sendt 20. marts til den person, 
der er anført som nr. 1 på denne liste.
Pris med overnatning:  Kr. 4.000,- pr. person + kr. 1.000,- for ledsager 

Pris uden overnatning:  Kr. 3.200,- pr. person + kr. 800,- for ledsager 

Tilmeldingsgebyrer kan forlods indsættes på foreningens bankkonto,

Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 4341707167, ellers opkræves det via EAN.
(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 ( )             
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FORENINGEN AF HEGNSYN

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2021

Indtægter: Regnskab 
2021

Budget
2021

Regnskab 
2020

Kontingenter: 274.500,00 295.750,00 277.550,00 

Deltagergebyrer:

Årsmøde  154.000,00 190.000,00 -

Kursusvirksomhed - 50.000,00 -

Ret & Skel 3.625,00 4.000,00  3.875,00

Tilgodehavende - - 3.800,00  

Div. - - -

Renter - -  -

Indtægter i alt: 432.125,00 539.750,00 285.225,00

Udgifter:

Årsmøde: 145.987,95 190.000,00 37.667,00

Kursusvirksomhed - 47.250,00 -

Bestyrelsesmøder (inkl.

diæter og rejseudgifter): 47.569,92  73.000,00 47.485,80

Honorarer: 88.420,00 90.000,00 88.076,00

Ret & Skel: 80.918,70  95.000,00 79.203,65

Kontorhold: 36.559,00 38.000,00 35.523,90

Hjemmeside: 2.767,00 3.000,00 2.131,75

Gaver m.m.: 1.398,45 1.000,00 560,00

Domstolsafgift 689,00 1.000,00 175,00

Juridisk bistand - 1.500,00 3.000,00

Div. - - -

Udgifter i alt: 404.310,02 539.750,00 293.823,10

Årets resultat: 27.814,98 0,00 -8.598,10

Mgl. tryk+porto Mgl. porto

Tilgodeh. 
Årsmødet 2019

blad 168 blad 164
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FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Regnskab 2021 Regnskab 2020

Udgifter v. årsmøde

Hotel Christiansminde: 116.537,63 27.667,00

Underholdning 8.000,00 -

Foredragsholdere: 16.633,76 -

Medlemsgaver: - -

Diverse: 4.816,56 10.000,00

 145.987,95 37.667,00

Udgifter v. efterårskursus

Vissenbjerg Kro - -

Undervisere - -

- -

Udgifter v. øvrige kurser

Vissenbjerg Kro - -

Undervisere - -

- -         

Udgifter v. Ret & Skel 

Porto nr. 164 

Porto nr. 165-167 

Layout, trykning og adressering nr. 165-168

Redaktørhonorar nr. 164-168 

Købte artikler 

Brevkasse

Udgifter v. kontorhold 
Kontorholdsvederl.

Revision

Porto

 2.751,20

8.289,00

27.650,50 

42.228,00 

 -

-
 80.918,70

31.608,00

4.812,00

139,00
36.559,00

31.480,00

4.003,90 

40,00
35.523,90

 - 

5.502,40 

31.141,25

42.060,00

500,00

 -
 79.203,65

Mgl. porto

Mgl. trykning

for nr. 168

for nr. 168
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FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2021

Regnskab 2021

Aktiver:

Indestående i Bank 31/12 192.619,73 164.804,75

192.619,73 164.804,75

Passiver:

Kapital 1/1: 164.804,75 173.402,85

Årets resultat 27.814,98 -8.598,10

192.619,73 164.804,75

Herning den 19. januar 2022

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, FORTSAT

FORENINGEN AF HEGNSYN

REGNSKAB 2021 REGNSKAB 2020

18.392,00

3.388,00

8.448,00

8.448,00

44.112,00

1.408,00

4.224,00

88.420,00

22.560,00

16.465,92

 8.544,00

47.569,92

11.400,00

22.392,80

 13.693,00

47.485,80

18.320,00

3.376,00

8.416,00

8.416,00

43.936,00

1.404,00

4.208,00

88.076,00

 Bent Jensen   Henning C. Danielsen

Forretningsfører        Kasserer
    
 Olav T. Møller            Poul Boyer

Revisor       Revisor

Regnskab 2020
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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 2021BUDGET 2023 BUDGET 2022

274.500,00 

 154.000,00 

  -   

  3.625,00 

  -   

  -   

432.125,00 

299.000,00 

 180.000,00 

  40.000,00 

  4.000,00 

  -   

  -   

 523.000,00 

145.987,95 

  -   

  47.569,92 

  88.420,00 

  80.918,70 

  36.559,00 

  2.767,00 

  1.398,45 

  689,00 

  -   

404.310,02 

27.814,98

 173.000,00 

  40.000,00 

  75.000,00 

  95.000,00 

  95.000,00 

  40.000,00 

  3.000,00 

  1.500,00 

  500,00 

  -   

 523.000,00 

0,00 

190.000,00 

 150.000,00 

  75.000,00 

  95.000,00 

  95.000,00 

  40.000,00 

  3.000,00 

  1.000,00 

  500,00 

  -   

 649.500,00

0,00

289.250,00 

 180.000,00 

 176.250,00 

  4.000,00 

  -   

  -   

 649.500,00 

Mgl. tryk+porto
blad 168
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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:
Det ordentlige 
menneske”.                                                             
Foredrag v. 
samfundsdebattøren, 
lektor, cand.phil. Henrik Jensen.

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 
il drøftelse).

3.  Den ”generelle” spørgerunde. 
Svarpanel med deltagelse af 
foreningens 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: 
”Hegnsloven, Naboret 
og Konfl iktløsning”. 
Foredrag v. advokat 
Bjarne Skøtt Jensen.

Kl. 11.45: 
Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00: 
Frokost og derefter afrejse.

Fredag den 25. og lørdag den 26. marts 2022 – Hotel Comwell i Middelfart 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, Telefon 63 41 81 00

Program for årsmødet 2022

Det ordentlige 
menneske”.                                                             

samfundsdebattøren, 
lektor, cand.phil. Henrik Jensen.

Kl. 19.00:
Årsmødemiddag 
med underholdning



17

Å
rs

m
ød

e 
20

22OBS! 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 fynske. 

HUSK-HUSK-HUSK

Vi ses 

25. og 26. marts 2022

i Middelfart

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: 18. marts 2022.

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen
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Register i kronologisk orden for numrene i 2021.

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

Registre for 2000 - 2021 fi ndes hvert år i bladets februar numre (bortset fra 

2021, hvor det var juninr.). Fra 2003 fi ndes bladene også på foreningens 

hjemmeside www.hegnsyn.dk.

Ret & Skel 2021

Nr. 165   ”Fra formanden”.

Februar 2021  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorarer m.v.

   Måske så fj erde gang er lykkens gang.

   Program for årsmødet 2020.

   Indkaldelse til generalforsamling 2020.

   Statistik – kan også laves hjemmefra

   Naboret – hvor meget skal du fi nde dig i fra din nabo.

   Hegnsyn kan blive til vold og hærværk.

   Når et hegnsyn ender i en blindgyde.

   ”Spørg bare”.

      

Nr. 166   ”Fra formanden”.

Juni 2021  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysning om honorarer m.v.

   Tilmelding til årsmøde og generalforsamling 2021.

   Indkaldelse til generalforsamling 2021.

   Bestyrelsesforslag.

   Regnskab for 2019.

   Regnskab for 2020.

   Budgetforslag for 2021.

   Budgetforslag for 2022.

   Fremtidigt mødested.

   Galskaben i ”blindgydesagen” blev standset i landsretten.

   Program for årsmødet 2021.



19

Ret & Skel 2021

Nr. 166, fortsat  Register i kronologisk orden for Ret & Skel årg. 2020.

Juni 2021  Emneregister i alfabetisk rækkefølge 

   for Ret & Skel årg. 2020.

   ”Spørg bare”

Nr. 167   ”Fra formanden”.

September 2021  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.

   Endelig en generalforsamling.

   Mød os på Facebook.

   Statistik over hegnsyn i 2020.

   Det kunne man blive klogere på ved årsmødet.

   Kunne enkeltstående træer omfattes af hegnsloven

   ”Spørg bare”.

Nr. 168   ”Fra formanden”.

December 2021  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorarer m.v.

   Udpegning af nye Hegnsyn.

   Husk at indberette til nytår.

   Kursus for de nye Hegnsyn.

   Tilmelding til Hegnsynskursus 1A.

   Tilmelding til Hegnsynskursus 1B.

   Årsmøde i Middelfart.

   Tilmelding til årsmøde og generalforsamling.

   Generalforsamling – dagsorden.

    

NÆSTE SIDER: EMNER I RET & SKEL 2021
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Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2021.

Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 fi ndes i blad nr. 81. 
Registre for 2000-2019 fi ndes hvert år i bladenes februar numre, bortset fra 
2021, hvor det var i juninr., og fra 2003 fi ndes bladene også på foreningens 
hjemmeside www.hegnsyn.dk.

EMNE                      MÅNED                  NUMMER

Bestyrelsesforslag     Juni  166

Budgetforslag for 2021    Juni  166

Budgetforslag for 2022    Juni  166

Det kunne man blive klogere på ved årsmødet  September 167

Endelig generalforsamling      167

Foreningen af Hegnsyn i Danmark   Februar  165

      Juni  166

      September 167

      December 168

”Fra formanden”     Februar  165

      Juni  166

      September 167

      December 168

Galskaben i ”blindgydesagen” 

blev standset i Landsretten    Juni  166

Generalforsamling – dagsorden 2022   December 168

Hegnsyn kan blive til vold og hærværk  Februar  165

Husk at indberette til nytår    December 168

Hæk mod vej, fortov og sti    December 164

Indkaldelse til generalforsamling 2021   Juni  166

Kunne enkeltstående træer omfattes af hegnsloven September 167

Kursus for de nye Hegnsyn    December 168

Kronologisk register samt emneregister 

vedr. Ret & Skel, årg. 2020    Juni  166

Emner i Ret & Skel 2021
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EMNE                      MÅNED                  NUMMER 

Mød os på Facebook    September 167

Måske så fj erde gang er lykkens gang   Februar  165

Naboret – hvor meget skal du fi nde dig i fra din nabo Februar  165

Måske er tredje gang lykkens gang   December 164

Når et hegnsyn ender i en blindgyde   Februar  165

Oplysning om honorarer m.v.   Februar  165

      Juni  166

      September 167

      December 168

Program for årsmødet 2021    Februar  165

      Juni  166

Slut op om din forening    Februar  161

Snart tid for statistik    December 164

Speciel inhabilitet for hegnsynsmedlemmer  December 164

”Spørg bare”.     Februar  165

      Juni  166

      September 167

      December 168

Statistik – kan også laves hjemmefra   Februar  165

Statistik over hegnsyn 2020    September 163

Tilmelding til årsmøde/generalforsamling2021  Juni  166

Tilmelding til årsmøde/generalforsamling2022  December 168

Tilmelding til Hegnsynskursus 1A   December 168

Tilmelding til Hegnsynskursus 1B   December 168

Udpegning af nye Hegnsyn    December 168

Årsmøde i Middelfart    December 168

Emner i Ret & Skel 2021
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Bestyrelsen
§4 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 
bestyrelsesmedlemmer som vælges på  
generalforsamlingen.

Valget gælder for samme periode som 
gælder for kommunevalg.

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 næstfor-
mand, sekretær og kasserer.

Konstitueringen gælder ligeledes for hele 
perioden.

Bestyrelsen kan foreslå æresmedlemmer 
udnævnt for livstid.

Æresmedlemmer er kontingentfri.
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”

Bestyrelsesmøder afholdes, når forman-
den finder det nødvendigt, eller når 3 besty-
relsesmedlemmer forlanger det.

Der udfærdiges en beslutningsprotokol 
som underskrives på næste bestyrelses-
møde.

Beslutninger vedtages med simpelt flertal. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 
mindst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens  
stemme udslagsgivende.

Udplug af vedtægterne 
vedr. generalforsamling

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 medlem-
merne skriftligt over for bestyrelsen begærer 
det, med angivelse af forhandlingsemne.

I sidstnævnte tilfælde skal generalfor-
samlingen 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”, februar-
nummeret, med angivelse af dagsorden.

§6
Generalforsamlingens beslutninger træffes 

ved simpel stemmeflerhed bortset fra de i §§ 
11 og 12 omhandlede tilfælde.

Alle fremmødte medlemmer har stemme-
ret 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, For-
mand 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.

Læs alle foreningens vedtægter:

www.hegnsyn.dk/images/pdf/vedtaegter.pdf
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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.

Betaling for juridisk bistand kan i den forbindelse forekomme.

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 til 
årsmøde!


