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RET &
SKEL
Information for hegnsyn

„Årsmøde 2007 i smukke omgivelser
ved Svendborgsund“.

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

RET & SKEL, Information for Hegnsyn.
Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 ”Foreningen af
Hegnsynsformænd”) og udkommer 4 gange årligt i et oplag på 500 stk.
Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning
af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører.
Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme
bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register
over bladenes indhold 1986-2000 forefindes i blad nr. 81 – herefter én
gang årligt.
Bladet trykkes hos „Kviktryk“, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse.
Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 97 2203 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Bagsiden

Fra formanden
Velkommen i det nye år - 2007, som med den forgangne vinter
har været den hidtil varmeste periode i mands minde – stik imod
sidste år, hvor vi oplevede en streng kuldeperiode. Det er en
udvikling, der bekymrer mange, men som hegnssynsmand indbyder det til stadig at gå i marken.
Det er også året, hvor der endeligt er udpeget nye Hegnsyn i alle landets
kommuner, efter at den nye kommunestruktur er kommet på plads. Vi er endnu
spændte på at se, hvor mange af de nye kommuner, der har udpeget mere end
ét Hegnsyn.
Fra Foreningen af Hegnsyn vil vi byde de nye hegnsynsmedlemmer hjerteligt
velkomne til arbejdet. Det er et spændende og ærefuldt arbejde at beskæftige
sig med, og det kræver sin ”mand”! Men man skal vide, at foreningen altid står
til rådighed for medlemmerne, i det omfang det er muligt at yde støtte.
Som nævnt andet sted i bladet afholder Foreningen af Hegnsyn årsmøde den
16. og 17. marts på Christiansminde Kursuscenter ved Svendborg. Årsmødet,
hvor der samtidig holdes generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor Hegnsynsfolk mødes hvert år for sammen med kolleger at høre om hegnsynsforhold
og drøfte konkrete sager, som man går og slås med derhjemme. Da vi starter
på en ny 4 års valgperiode, vil der på generalforsamlingen være valg af
bestyrelse på dagsordenen.
En del af de nye hegnsynsmedlemmer har allerede henvendt sig til Foreningen
af Hegnsyn for at søge hjælp og få materiale til at komme i gang. Her skal vi
henvise til foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk, hvor man kan finde de
fleste af de hjælpeværktøjer, der er nødvendige i det daglige arbejde, ligesom
man kan finde alle numre af Bladet Ret og Skel fra år 2003 og frem til dette blad.
Læs også her i bladet om foreningens kursustilbud, der ikke mindst henvender
sig til nye hegnsynsmedlemmer. Hold jer ikke tilbage for snarest at tilmelde jer
kurserne i Haslev på Sjælland den 20. april eller på Snoghøj Højskole ved
Fredericia den 28. april.
Fra min egen dagligdag kan nævnes, at jeg som genudpeget hegnsynsformand
har indkaldt til et farvel-/velkommen møde her i februar måned med såvel tidligere som nye hegnsynsfolk og sekretærer - med henblik på at sikre en glidende overgang. Det har jeg gjort før, og det er hyggeligt, samtidig med at man
får skabt et glimrende samarbejde omkring de sager, der ligger i overgangen.
Med ønsket om et godt nytår, skal jeg endnu engang opfordre alle til at deltage
i årsmødet 2007 på Christiansminde - med udsigt over det smukke Svendborgssund.
Helge Sølgaard
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FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK
Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk, tlf. 45 89 06 82.
Hjemmeside: hegnsyn.dk

Formand:

Helge Sølgaard, Søllerød kommune
Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk.
Tlf. 45 89 06 82. E-mail: helgesoelgaard@hotmail.com

Næstformand:

Søren Christensen, Sindal kommune
Bakkevej 180, 9870 Sindal
Tlf. 98 93 06 24. E-mail: scr@tdcadsl.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 62 23 15 30. E-mail: jn@hegnsyn.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 28 13 52 38. E-mail: preben.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune
Langholm 23, 4000 Roskilde
Tlf. 46 75 75 32. E-mail: dot-halfdan@webspeed.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr.
325 til de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til
formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3
personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og
fordeles som ved et hegnsyn.
„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse
til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf. 56 49 61 73
e-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne
Holst, tlf. 33 95 80 00.
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Maltvej
57, Askov, 6600 Vejen. Tlf. 75 36 58 20 (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om
Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af
hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk
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Tilmelding til Årsmøde
16.-17. marts 2007
______________________________
Kommunens navn
Følgende tilmeldes:
Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.

Overnatning X
Ja
Nej

Frokost X for
Fred. Lørd.

❑

❑

❑

❑

2. Navn ( ) ..............................

❑

❑

❑

❑

3. Navn ( ) ..............................

❑

❑

❑

❑

4. Navn ( ) ..............................

❑

❑

❑

❑

1. Navn ( ) ..............................
Adresse ..................................
Postnr. + By ............................

Sidste rettidige tilmelding den 3. marts 2007 – klip ud og send til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Evt. E-Mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Endelig tilmelding sker først ved betaling.
Afbud senere end mandag d. 12. marts 2007 kan ikke refunderes.
Deltagerliste vil blive sendt ca. 6. marts til den person der er anført
som nr. 1. på denne liste.
Pris med overnatning:
Pris uden overnatning:

Kr. 2100,- pr. person
Kr. 1400,- pr. person

Beløbet bedes indsat på Reg. nr.: 0430 Kontonr.: 4341707167

___________________________
Dato og underskrift.

evt. stempel

Foreningen af Hegnsyn
i Danmark
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser,
herunder udøvelse af kursusvirksomhed
og udgivelse af bladet RET & SKEL.
Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og
vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred.
Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen
med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
Inden udgangen af marts.
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Velkommen til de nye kommuner
Foreningen af Hegnsyn i Danmark byder velkommen
til de 65 nye og større kommuner, som så dagens lys
ved nytåret 2007. Vi regner med, at alle de 97 kommuner i landet, der har udpeget Hegnsyn, bliver medlemmer af foreningen.
Dette nummer af ”Ret & Skel”
sendes i 4 eksemplarer til alle de
nye kommuner, som vi endnu ikke
har modtaget oplysninger fra om
de nyudpegede til Hegnsynene. Vi
går ud fra, at sekretæren eller andre i kommunerne sørger for, at
bladet snarest tilflyder de nye hegnsynsmedlemmer.
Foreningen fremsender også i disse
dage årskontingent-opkrævninger
til kommunerne på kr. 2850,- pr.
Hegnsyn. Som medlemmer af foreningen tilbydes såvel hegnsynsmedlemmer som sekretærer deltagelse i foreningens kurser, regionsmøder og årsmøder og de modtager foreningens blad ”Ret & Skel”,
der udkommer 4 gange om året.
Der er flere kommuner, som har
valgt at udpege medlemmer til 2
Hegnsyn – vi ved bare ikke hvem
og hvor mange. Da ét årskontingent er gældende for ét Hegnsyn,
bedes disse kommuner derfor selv
sørge for at indbetale 2 gange årskontingent.

direkte til deres bopæl. Der tildeles 4 blade pr. Hegnsyn – 1 til kommunen/sekretæren og 1 til hvert
hegnsynsmedlem, men mange kommuner ønsker også, at suppleanterne skal modtage bladet. De
skal derfor bestille et abonnement
til hver af disse (husk også her
navn og adresse på modtageren),
og et abonnement koster kr. 100,om året.
Vi håber således, at alle vil bidrage
til, at tingene hurtigt falder på
plads efter strukturomlægningen,
og så glæder vi os til at se rigtig
mange nye som gamle hegnsynsmedlemmer og sekretærer til årsmødet den 16. og 17. marts i
Svendborg.
Endelig vil vi opfordre til, at alle
nye i Hegnsynene sammen med
nye sekretærer opfordres til at lade sig uddanne i faget på vore begynderkurser i april.

-benje

Under alle omstændigheder vil vi
gerne underrettes om navne og
adresser på de nyudpegede hegnsynsmedlemmer, så disse i fremtiden kan få tilsendt Ret & Skel
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Generalforsamling
Fredag den 16. marts 2007
kl. 16.30
Svendborg

Dagsorden:
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.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig selv
med næstformand, kasserer og sekretær.
9. Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2007
Alle er velkomne til generalforsamlingen.
Hvert Hegnsyn har 1 stemme.

Bestyrelsen
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FORENINGEN AF HEGNSYN I
DANMARK
ÅRSREGNSKAB FOR
1/1 - 31/12 2006
Indtægter:

Kontingenter:

243.300,00

Deltagergebyrer:
Årsmøde

227.300,00

Regionsmøde 21.000,00
Kursus 1

5.400,00

Indtægter i alt:

497.000,00

Udgifter:

Årsmøde:

278.236,65

Regionsmøde:

27.225,00

Kursus 1:
Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og
rejseudgifter):

7.842,70

43.501,80

Honorarer:

47.460,00

Ret & Skel:

99.685,47

Kontorhold:

20.817,40

Hjemmeside:

3.081,36

Gaver m.m.:

150,00

Renter og gebyrer:

980,00

Udgifter i alt:

528.980,38

Årets resultat:

-31.980,38
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STATUS PR 31/12
2006
Aktiver:

2006

2005

Postgiro:

73.056,55

14.721,39

Bankkonti:

33.024,62

123.339,12

106.081,17

138.060,51

Kapital 1/1
2006:

138.060,51

60.800,72

Årets resultat:
Kassedifference:

-31.980,38
1,04

77.259,79

106.081,17

138.060,51

Passiver:

Bent Jensen,
Forretningsfører
Dato:
5. februar
2007

Jørgen Nielsen,
Kasserer

Ovenstående regnskab og status er i
overensstemmelse
med bogføring og bilag, som
vi har revideret.

Jens Ernst
Nielsen

Hans Lauritzen
Generalforsamlingsvalgte
revisorer

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Sæt papir i maskinen og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdags erfaringer, som kan
være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv på maskine eller EDB og send gerne en diskette eller
mail til bentjensen@hegnsyn.dk
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SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
FOR 2006
Udgifter v. årsmøde
Hotel Nyborg Strand:
Udflugt f. ledsagere:
Bustransport/Banegården:
Foredragsholdere:
Musik og underholdning:
Diverse:

Udgifter v. regionsmøde
Hotel Christiansminde:
Foredragsholdere:

Udgifter v. kursus 1
Snoghøj Højskole
Undervisning og transport

224.538,00
8.695,00
1.100,00
21.161,00
19.500,00
3.242,65
278.236,65

22.970,00
4.255,00
27.225,00

2.910,00
4.932,70
7.842,70

Udgifter v. Ret & Skel, inkl.
redaktørhonorar
Porto vedr. nr. 104
(2005):
7.717,33
Udgifter vedr. nr. 105:
23.109,70
Udgifter vedr. nr. 106:
27.220,87
Udgifter vedr. nr. 107:
21.001,47
Udgifter vedr. nr. 108:
20.636,10
99.685,47

Udgifter v. kontorhold
Kontorhold:
Revision:
Porto:

(mgl. Porto)

15.840,00
3.298,40
1.679,00
20.817,40

11

BUDGETFORSLAG
2008
Forslag til budget
2008

Regnskab 2006

Indtægter
Kontingentindtægter (97x2850):

276.450,00

243.300,00

Udgifter
Møde og kursusvirksomhed:
Bestyrelsesmøder inkl. diæter og

0,00

61.882,35

rejseudgifter:

43.500,00

41.283,80

Honorarer:

58.000,00

47.460,00

Ret & Skel:
Kontorhold:

105.000,00
23.000,00

99.492,60
21.337,50

Hjemmeside:

200,00

3.081,36

Gaver m.m.:

500,00

342,40

Renter og gebyrer:

250,00

972,00

Årets resultat:

46.000,00
276.450,00

NYT

NYT

-32.552,01
243.300,00

NYT

BREVKASSE
Advokat Jørgen Jørgensen
besvarer spørgsmål
RET & SKEL starternu en brevkasse, hvor du kan få svar på dine
spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til
Hegnsynenes arbejde.
Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til
Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller
mail til bentjensen@hegnsyn.dk og få svar her i bladet.
NYT
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NYT

NYT

Foreningen af Hegnsyn
”Kursus 1” for nye Hegnsyns m/k’er og -sekretærer
Kursus 1A Sjælland:
Fredag d. 20. april 2007 ·
EUC Sjælland
Skolegade 21
4690 Haslev
Telefon: 56 37 01 38

Kursus 1B Jylland
Lørdag d. 28. april 2007
Højskolen i Snoghøj
Højskolevej 9
7000 Fredericia
Telefon 76 24 15 30

Program på begge kurser:
09:00 Ankomst, morgenkaffe og brød, registrering og præsentation.
09:30 Hegnslovens indhold og omfang.Hvad er et hegn?
10:30 Hegnsynet som myndighedspersoner, kompetenceregler.
11:00 Anmeldelse og formularer, registrering. Gennemførelse af en hegnsynssag. Andre lovbekendtgørelser, der kan være af betydning for
gennemførelse af en hegnsynssag.
12:00 Frokost.
13:00 Opgaveløsninger, kursisterne udarbejder løsninger (eftermiddagskaffe)
14:00 Præsentation af løsninger, debat.
15:30 Afslutning og evaluering, Afsked.
Kurset er fortrinsvis for nyvalgte hegnsynsfolk og sekretærer. Såfremt der
er yderligere behov, vil der senere i foråret blive afholdt endnu et kursus,
hvor også tidligere hegnsynsfolk kan deltage.
Der lægges op til, at kursusdeltagerne selv deltager i problemløsninger og
eventuelt forelægger egne sager.
Kursusleder Jørgen Fjordvald.
Pris: Kr. 950,- indbetales senest den 10. april 2007 til:
Reg. nr.: 0430 Kontonr.: 4341707167
Tilmelding senest 2. april 2007 (mrk. 1A eller 1B) til forretningsføreren:
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
97 22 03 97 eller 61 69 03 97
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Deltagerliste vil blive udsendt til deltagerne efter 10. april.
Først tilmeldte deltagere og nyvalgte hegnsynsmænd har fortrin.
Såfremt tilslutningen bliver større, arrangeres kursus i regionerne.
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Ret & Skel
Register i kronologisk orden for numrene i år 2006.
Tilsvarende register for årgangene 1986-1999 findes
i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85, 2001 i nr. 89,
2002 i nr. 93, 2003 i nr. 97, 2004 i nr. 101, og årgang
2005 i blad nr. 105.
Nr. 105

Februar 2006

”Fra formanden”.
Tilmelding til Årsmødet 2006.
Indkaldelse til generalforsamling 2006.
Årsregnskab og budget.
Kursus 1 for hegnsynsmænd og sekretærer.
Register i kronologisk orden for årg. 2005.
Emneregister for Ret & Skel, årg. 2005.
Program for Årsmødet 2006.

Nr. 106

Maj 2006

”Fra formanden”.
Kasserer og forretningsfører takkede af...
Nærliggende med mere end 1 Hegnsyn...
Første skridt på vej til afvikling af Hegnsyn.
Hegnsyn skal også overholde hegnsloven.
Hegnsynenes Top 10 fejl-liste.
Relationer mellem hegn og naturbeskyttelse
Evaluering af Årsmødet 2006.

Nr. 107

September 2006 ”Fra formanden”.
Tilmelding til regionsmøde i Svendborg.
Til formændene for Sammenlægnings-

udvalg
Hegn om kirkegårde.
Program for regionsmødet i Svendborg.
Nr. 108 December 2006
Tema: Mark- og Vejfred
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”Fra formanden”
Kort og godt om vurderingsforretninger.
En gammel lov, der stadig holder.
Sådan bruges loven.
Hegnsynsmænd som vurderingsmænd.
Model for protokol.
Lov om Mark- og Vejfred.

Ret & Skel
Emneregister årgang 2006.
Tilsvarende registre for årgangene 1986-1999 findes
i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85, 2001 i nr. 89,
2002 i nr. 93, 2003 i nr. 97, 2004 i nr. 101, og årgang
2005 i blad nr. 105.
Adresser, oplysning om honorarer
og spørgetjeneste m.v.
Emneregister for Ret & Skel,
årg. 2005
En gammel lov, der stadig holder
Evaluering af Årsmødet 2006
”Fra formanden”
Første skridt på vej til afvikl.
af Hegnsyn
Hegn om kirkegårde
Hegnsyn skal også overholde
hegnsloven
Hegnsynenes Top 10 fejl-liste
Hegnsynsmænd som
vurderingsmænd
Indkaldelse til
generalforsamling 2006
Kasserer og forretningsfører
takkede af....
Kort og godt om vurderingsforretninger
Kursus 1 for hegnsynsmænd
og sekr.
Lov om Mark- og Vejfred
Model for protokol
Nærliggende med mere
end 1 Hegnsyn...
Program for regionsmødet
i Svendborg
Program for Årsmødet 2006
Register i kronologisk orden
for årg. 2005
Relationer m. hegn og
naturbeskyttelse
Sådan bruges loven
Til formænd for Sammenlægningsudv.
Tilmelding til regionsmøde
i Svendborg
Tilmelding til Årsmødet 2006
Årsregnskab og budget

februar/maj
september/december

nr. 105/106
nr. 107/108

februar 2006
december 2006
maj 2006
februar/maj
september/december

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

maj 2006
september 2006

nr. 106
nr. 107

maj 2006
maj 2006

nr. 106
nr. 106

december 2006

nr. 108

februar 2006

nr. 105

maj 2006

nr. 106

december 2006

nr. 108

februar 2006
december 2006
december 2006

nr. 105
nr. 108
nr. 108

maj 2006

nr. 106

september 2006
februar 2006

nr. 107
nr. 105

februar 2006

nr. 105

maj 2006
december 2006

nr. 106
nr. 108

september 2006

nr. 107

september 2006
februar 2006
februar 2006

nr. 107
nr. 106
nr. 106

105
108
106
105/106
107/108
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Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Program for årsmødet 2007
Fredag den 16. og lørdag den 17. marts 2007
Christiansminde Kursuscenter,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. - Telefon 33 30 43 43.
Fredag.
Kl. 12.00: Ankomst og frokost
Kl. 13.00: Mødet åbnes af formanden
Kl. 13.15: Indlæg ved lektor, landinspektør Lars Ramshøj fra Aalborg Universitetscenter, om skel, skelfastlæggelse, skelafsætning/ – forretning,
hævd mv.
Kl. 14.00: Spørgsmål til indlægget.
Kl. 14.30: Kaffepause.
Kl. 14.45: Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv,
ved kontorchef Morten Blom Andersen.
Kl. 16.00: Pause.
Kl. 16.30: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne, denne gang med valg til bestyrelsen.
Kl. 19.30: Festmiddag.
Lørdag.
Kl. 08.30: Formanden indleder lørdagens møde - Morgensang.
Kl. 08.45: Indlæg ved etnograf Anne-Marie Christensen om rets- og fredsstrategier i nabokonflikter og om brugen af Hegnsynet.
Kl. 09.15: Spørgsmål til indlægget.
Kl 09.45: Kaffepause
Kl. 10.15: Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra medlemmerne.
Svarpanelet består af advokat Jørgen Jørgensen, Sv. Gunnar KofoedDam og Holger Engvang.
Deltagerne bedes aflevere/fremsende spørgsmål (med skitse) – gerne
forinden til formanden eller forretningsføreren.
Kl. 11.45: Formanden afrunder mødet.
Kl. 12.00: Frokost og afrejse.
Deltagergebyr:

Kr. 2100,- pr. person med overnatning.
Kr. 1400,- pr. person uden overnatning.

Tilmelding:

Klip blanketten inde i bladet ud, og send den til
forretningsfører Bent Jensen.

Sidste frist:

3. marts 2007.

Bustransport:

Afgang Nyborg St. om fredagen ca. kl. 11.20.
Afgang Svendborg om lørdagen ca. kl. 12.45.
Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen

