Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af årsrapport 2021 til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud.
Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Jørgen Jørgensen
Valg af revision efter den særlige standard om udvidet gennemgang.
Eventuelt.
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Bestyrelsen

Adgangskort til selskabets generalforsamling bestilles ved e-mail til
pheg@mail.dk, www.hovborgplantage.dk eller tlf. 2815 6283, kun mellem kl. 17.00 og 19.00, i tiden 1. maj 2022 til 27. maj 2022

Forud for generalforsamlingen er der kl. 14.00 skovtur i plantagen. Mødested ved Skovfogedboligen, Vorbassevej 13, Hovborg.

------------o-----------

Valg af dirigent.

1.

Ordinær generalforsamling afholdes på Hovborg Kro mandag den 30.
maj 2022 kl. 17.30 med følgende dagsorden:

AKTIESELSKABET
HOUBORG PLANTAGE

Houborg Plantage A/S
Holmeåvænget 58
6682 Hovborg
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
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Regnskabsmæssige specifikationer

Anvendt regnskabspraksis

Sange
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Noter

Egenkapitalopgørelse for 2021

Balance pr. 31.12.2021

Resultatopgørelse for 2021
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Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning
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Virksomhedsoplysninger

Indhold

Aktieselskabet Houborg Plantage | Indhold

H. C. Andersen

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt,
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands højt om Jyllands kyst.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil,
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyver over hav,
gæster her prins Hamlets her prins Hamlets grav.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, bese den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark som en kornmark står.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens over Skagens sand.

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt,
og på heden alvorsstor,
her, hvor ørknens luftsyn ørknens luftsyn bor.

Jylland mellem tvende have

M. T.

På toppen af bakken, der Hovborg vi ser,
og hvor vi end skuer, der ser vi kun træer.
Med midt gennem by Holmeåen sig snor.
Ja, vi er tilfreds vi i Hovborg bor.

Langs Klelund Plantage, der går alfarvej,
vi nyder hver gang både bøg og eg
I efterårsfarve og forår så grøn,
og her Kongens Vase – jo, her er skøn.

Der navn Holger Pedersen knytter sig til,
et livsværk har lagt på det øde sted.
Nu slægtninge hans nyder frugten heraf,
kan nyde naturen i fulde drag.

Og når vi fra Baldersbæk kroger omkring,
der er også minder, der rører vort sind,
en stilhed, en ro, et fortryllende sted
med søen og slottet i evig fred.

I Hovborg Plantage der plantes på ny
Og træerne rejser sig op imod sky,
Men stormen føg over vor dejlige egn,
Med væltede træer og byger af regn.

I Høllund står Dalgas og skuer mod vest
og over den skov, der blev plantet for blæst.
Hans virke dengang, blev til gavn for vor by,
hvor træerne fældes, der plantes der ny.

Der minder er fra vore forfædres tid,
det fattigt her var, der blev lagt meget slid,
fra hede og lyng, blev der opdyrket jord.
Nu gårde er bygget og kornet gror.

Vi Vestjylland elsker og stedet vi bor,
for her er der fred og idyllen er stor.
Er kendt af turister fra syd og fra nord.
Ja, Hovborg er stedet, hvor alting gror.

Hovborgs pris.

