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Vedtaget på konstituerende møde den 5/12 1973 og på det ordinære medlemsmøde den 28/10 1974.  

  

Ændret på den ordinære generalforsamling 24/11 1978.  

Ændret på den ordinære generalforsamling 26/02 1983.  

Ændret på den ordinære generalforsamling 20/03 1992.   

Ændret på den ordinære generalforsamling 15/03 1996.   

Ændret på den ordinære generalforsamling 15/03 2002.  

Ændret på den ordinære generalforsamling 25/03 2011.  

Ændret på den ordinære generalforsamling 17/03 2023. 
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Navn og formål  
§ 1 - Foreningens navn er Foreningen af Hegnsyn i Danmark og har hjemsted i den til enhver tid siddende 

formands hjemstedskommune.  

Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes fælles interesse og udøve kursusvirksomhed og anden 

aktivitet herunder udgivelse af bladet ”RET & SKEL” og foreningens hjemmeside.  

  

Medlemmer  
§ 2 - Personer der er udpeget til hegnsynet, kan optages som medlemmer. 

De enkelte hegnsynsmænd skal navngives over for foreningen.  

Suppleanter, hegnsynsekretærer og vurderingsmænd, som er udpeget i henhold til lov om mark og vejfred 

kan deltage i generalforsamlingen med taleret, og kan benytte sig af foreningens servicetilbud; men kan ikke 

optages som medlemmer.  

  

Kontingent  
§ 3 - Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. hegnsyn.  

  

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 næstformand, 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 formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer 

forlanger det.  

Der udfærdiges en beslutningsprotokol som underskrives på næste bestyrelsesmøde.  

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

til stede.  

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

 

Bestyrelsen aflønnes med et samlet årligt honorar, der fastsættes i budgettet, jfr. § 7.  

 

Honoraret udbetales i fire rater efter følgende fordelingsnøgle: Formanden modtager 32 %, Kassereren 

modtager 20 % og andre bestyrelsesmedlemmer modtager 16 %. 

 

Medmindre andet besluttes, reguleres det på generalforsamlingen den 17. marts 2023 besluttede honorar 

hvert år den 1. januar i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks (årsgennemsnit). 

  

Kørsel og diæter ved møder og kursusafvikling udbetales i henhold til KL-regler / takster. 

    

Generalforsamlingen  
§ 5 - Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  



  

Foreningen af Hegnsyn i Danmark © 2023  

   

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 

af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer det, med angivelse af forhandlingsemne.  

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af begæring 

herom.  

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller ved optagelse i bladet ”RET & 
SKEL”, december 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 stemmeret på foreningens generalforsamling.  

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.  

Afstemninger skal ske skriftligt når blot 1 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.  

Der udfærdiges beslutningsprotokol som efterfølgende underskrives af Dirigent, Formand og Referent. 

Vedtægtsændringer og valg træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.  

  

§ 7 - Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen.  

Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges som dirigent.  

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  

  

1. Valg af stemmetællere.  

2. Valg af dirigent.  

3. Formanden aflægger beretning.  

4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.  

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år til godkendelse.   

6. Behandling af rettidig indkomne forslag. Herunder forslag til vedtægtsændringer.  

  

Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1 

måned før generalforsamlingens afholdelse.  

Rettidige forslag der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne.   

Trækkes et forslag - som har været fremsat på generalforsamlingen – kan det genfremsættes af et medlem 

af forsamlingen som var det hans eget.  

  

På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg skal dagsordenen yderlige indeholde.  

  

7. 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.  

  

Afgående bestyrelsesmedlemmer der ønsker genvalg, kan opstilles inden der fremkaldes forslag til opstilling 

fra forsamlingen.  

  

Regnskab og daglig drift  
§ 8 - Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

Kassereren udarbejder årsregnskabet. Regnskabet forelægges revisorerne og revideres af disse og 

udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.  

  

§ 9 - Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at varetage foreningens daglige drift.  

Bestyrelsen kan ansætte konsulenter til at varetage foreningens interesser som fx medlemsblad og andre 

opgaver / aktiviteter. 
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Hæftelse  
§ 10 - Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.  

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.  

  

    

Vedtægtsændringer og opløsning  
§ 11 - Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne 

stemmer.  

 Ændring af betingelserne for foreningens opløsning kræver dog vedtagelse på samme måde som ved 

opløsning af foreningen. ( § 12 )   

  

§ 12 - Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt 

samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at indkalde til en ny 

generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af stemmerne fra de fremmødte medlemmer.  

  

Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning træffes af bestyrelsen i samråd med 

Kommunernes Landsforening.  

  

  

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2023.  
  

  

  

Som Dirigent:  

  

I bestyrelsen:  

Peter Flint Jensen  

  

Martin Thor Pedersen, formand.  

  

  

Bo Dreholt, næstformand  

  

  

Henning Danielsen, kasserer  

  

  

Hans Chr. Hansen, sekretær  

  Bodil Waagensen, bestyrelsesmedlem  

 


