§ 331 Onsdag den 25. maj 1977 afholdtes ordinær generalforsamling på Houborg kro.
Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes H. Thomasen, Skærbæk. Denne konstaterede at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Skovrider Oppermann aflagde beretning for det forløbne
år.
Aarsberetning for 1976.
Der er i 1976 skovet i alt 2197 m³, hvoraf 1626 m³ (74 %) faldt som tømmer, 289 m³ (13 %) som
spånplade træ 129 m³ (6 %) som cellulose træ, 116 m³ som master og flagstænger og de resterende
37 m³ som kasse træ, pæle, juletræer og pyntegrønt.
Hugsten svarer stort set til sidste års hugst, der lå på 2234 m³, men ligger 391 m³ højere end den i
plantagens driftsplan for perioden 1970 – 79 budgetterede hugst. Der er opnået en gennemsnitspris
ved salg af træ på 206 kr./m³, en stigning på 13 %.
Efterspørgslen på træ har været, og er fortsat god.
Under indtrykket af denne usvækkede interesse for bygnings træ opnåedes der i maj 1976 enighed
om en midlertidig forhøjelse af de vejledende priser på tømmer på ca. 10 %. Den gode afsætning
fortsatte og i september 1976 aftaltes nye vejledende priser, der yderligere gav en stigning på 9 % i
forhold til maj priserne. Houborg Savværk, der er plantagens hovedaftager, har hjemtaget tømmeret
lige så hurtigt som vi har kunnet få træet ud til fast vej.
§ 332 Ved hugsten har det igen i år været nødvendigt at koncentrere sig om de udgåede og tørke
skadede træer, hvorfor ca. 75 % af den samlede hugst er udtaget som gennemhugnings udbytte.
Foruden tømmer er der næsten udelukkende aflagt spånplade træ eller cellulose træ, som regel på 3
m’s længde. Hovedaftageren har været Engesvang Spånplade fabrik.
Stigningen i spånplade salget i 1975, der var et resultat af ”September Forligets” gunstige virkning
på byggeaktiviteten, fortsatte i 1. halvår 1976. Dette sammenholdt med den stadig stigende
konkurrence om råtræet fra de sydsvenske cellulose fabrikkers side, gjorde, at Engesvang
Spånplade fabrik i foråret 1976, med korte intervaller, hævede såvel pris som leveringskvota.
Den svenske cellulose industri, hvortil plantagen er leverandør har, trods alvorlige vanskeligheder
med færdigvare afsætningen, været i stand til at aftage 3m træ fra Danmark i stigende mængde, og
til stadig stigende priser.
Eksporten af cellulose træ til Sverige og Norge formidles af Danske Skoves Handelskontor under
Dansk Skovforening.
Plantagens salg af juletræer har været på 6.234 stk. og prisen 6,50 – 7,00 pr stk. ved fast vej i
skoven. Træerne er gået til Island og Tyskland. Der er ligeledes solgt 17.020 kg. grangrønt.
En væsentlig del af juletræerne er fældet i plantagens nordlige del, på de arealer der i sin tid blev
tilplantet med juletræs hugst for øje, men hvor der på grund af frostskader, svigtende kvalitet m.m.
ikke blev udtaget den ønskede mængde træer. Nu er træerne efterhånden blevet for store til
juletræer, men på grund af omfattende tørke skade på juletræs kulturer i andre egne af landet, og
deraf følgende mangel på træer, har kravene ikke været så store som normalt, og der er fra mange
plantager solgt træer til gode priser; træer som normalt ville være usælgelige.
§ 333 Der er i det forløbne år plantet ca. 23.000 planter, heraf ca. 10.000 stk. nordmannsgran af
canadisk herkomst. Disse er i hovedsagen plantet i det ca. 2 ha. store agermarks areal i plantagens
sydøstlige del. Halvdelen af arealet er tilplantet i foråret 1976 og anden halvdel i foråret 1977.
Planterne er plantet på 1.2 x 1.1 m med amme træer af rødel i hver fjerde række til beskyttelse mod
frost. Den totale etablerings udgift for en sådan juletræs kultur inklusive hegn m.m. ligger på ca.
10.000 kr./ha. Aarets øvrige kultur arealer har omfattet dele af afdeling 6, hvor der ligeledes er
plantet nordmannsgran, afd. 26, hvor det er nødvendigt at følge efter med tilplantningen langs den

ustabile vestrand efterhånden som de gamle træer går ud som følge af vindslid, udtørring m.m. Der
er her plantet ca. 3000 rødgran. I afdeling 29 er forynget med 300 rødgran, og i afd. 31 og 34, hvor
grundvandsstanden er ret høj, er de gamle gran bevoksninger forynget med sitka gran, i alt ca. 4000
stk.
Plantagens nykultur arealer fra 1975 har klaret sig godt trods den tørre sommer, og efterbedring har
kun været nødvendig i begrænset omfang. Det er fortsat i de gamle gran bevoksninger i plantagens
centrale del, at reaktionen på de sidste års tørre somre har været kraftigst. Som nævnt omfatter en
overvejende del af årets hugst tørke skadede træer.
Angreb af barkbiller der ofte indfinder sig på svækkede træer, og som sine steder har et ret alvorligt
omfang, forekommer kun sporadisk i Houborg Plantage, og de angrebne træer fjernes hurtigst
muligt.
Foryngelsen af den gamle rødgran som er påbegyndt fra øst (i afdeling 5 – 6) er i 1976 videreført
som nordrands foryngelse på ca. 3 ha. der er tilplantet i foråret 1977, hovedsagelig med rødgran
(afdelingerne 7 – og 9). Selv om en del af dette areal (afd. 8 – 9) ikke står til foryngelse i den
gældende driftsplan for perioden 70/79 er den gamle bevoksning her efterhånden så åben, at vi har
fundet det nødvendigt at medtage disse afdelinger i det aktuelle foryngelses program.
Selv om vi vender tilbage til år med normale nedbørs forhold må man nok regne med, at de gamle
§ 334 granbevoksninger aldrig helt kommer over de skader, de har været udsat for i de sidste års
tørke somre, og en hurtigere afvikling af den gamle vedmasse end forudset i driftsplanen må
forventes at blive konsekvensen.
Klimaet i 1976 afveg igen stærkt fra normalen. Vinteren kom tidligt, men blev forholdsvis mild.
Vinter nedbøren lå lidt under gennemsnittet (Slauggaard 1. kvartal 135 mm.) Forår og forsommer
var stort set normale (Slauggaard, 2. kvartal 135 mm.), men juli og august måneder var stærkt tørke
præget med et nedbørs underskud på ca. 180 mm. På landsbasis, og med temperaturer betydeligt
over normalen. Den samlede årsnedbør for Slauggaard, der er den nærmeste meteorologiske station,
lå på 702 mm.
De første måneder af 1977 har heldigvis givet rigelig nedbør (210 mm), mest i form af sne, så der er
håb om, at vi igen har halet godt ind på de sidste års nedbørs underskud. Om det kan nå at få en
gavnlig indflydelse på de tørke ramte bevoksninger i vore plantager er nok mere tvivlsomt.
Plantagens traktor har dels været beskæftiget i Houborg plantage og har dels været udlejet inklusive
fører til udslæbnings opgaver i omkringliggende plantager. Brutto indtægten ved denne entreprenør
virksomhed har andraget 41.587 kr.
Ved udslæbnings opgaver i Houborg plantage er traktor regnskabet ikke hidtil blevet godskrevet
nogen kørsels indtægt, hvilket sker fra januar 1977, men kun ud fra det kørte antal km., i Houborg
plantage skal traktor regnskabets indtægtsside skønsmæssigt øges med 43.000 kr. til i alt 85.000 kr.
De modsvarende udgifter til førerløn, brændstof, olie og reservedele + reparationer udgjorde i alt
70.000 kr. Dvs. at traktorens driftsoverskud
§ 335 inden afskrivning udgjorde ca. 13.000 kr.
I det forløbne år er der til traktoren købt en Loft-udslæbningstang, type 1250 til ca. 21.000 kr.
Tangen er specielt egnet til udslæbning af tømmer i renafdrifter. Tangen er hydraulisk styret fra
traktoren. Dvs. at traktorføreren undgår det trættende arbejde og tidskrævende arbejde ved
udslæbning med kæder.
Arbejdspræstationen med den nye tang er øget med omkring 25 % i forhold til udslæbning med spil
og kæder, og ligger i gennemsnit på ca. 9 m (2 eller 3?)/ time i gammel gran.
Udslæbning med spil kan vi dog fortsat ikke undvære, hvor det drejer sig om overstander hugst.

Der er til funktionær boliger og driftsbygningernes vedligeholdelse anvendt i alt ca. 31.000 kr. Heri
indgår bl.a. 8.120 kr. til installation af nyt oliefyr (kombinationsfyr) i arbejder boligen ”1915”.
4.680 kr. til to nye yderdøre og ny gulvbelægning (ulæselig) i H. Chr. Nørgaards hus, og tillige
11.750 kr. til tækning af ”Bi Madshus”, hvoraf halvdelen er refunderet af lejeren.
Bestyrelsen har endvidere godkendt at skovarbejder boligerne + skovfoged boligen hulmursisoleres.
Der er opnået tilsagn om tilskud til arbejdets udførelse.
Plantagens personale omfatter foruden skovfoged Herskind, skovarbejder H. C. Nørgaard i hvem
plantagen har en dygtig og interesseret traktorfører, og skovarbejder Ivan Vinbeck, der pr. 1-3 197?
har afløst Frode Nørgaard, der siden 1964 har været tilknyttet Houborg plantage som en dygtig
medarbejder.
Ingen ønskede ordet i forbindelse med beretningen.
(Skovrider Dalgas kommenterede regnskabet, der udviste en glædelig udvikling)
Kassereren oplæste regnskabet. Status balancerer
§ 336 med 1.453.199 kr.
Skovrider Dalgas kommenterede regnskabet, der efter hans mening udviste en glædelig udvikling.
Beretning og regnskabet godkendtes enstemmigt.
Bestyrelsen foreslår driftsoverskuddet fordelt således:
Henlæggelse til lovmæssig reservefond
75.000
15 % udbytte til aktionærer
60.000
Overførsel til næste år
5.311
Kr.
140.311
Bestyrelsesvalg.
P. F. Skjøde meddelte, at han trak sig tilbage efter 24 år i bestyrelsen. Foreslog Martin Pedersen i sit
sted.
Endvidere blev skovrider C. Dalgas bragt i forslag, Lomholt støttede forslaget. Bankdirektør C. F.
Christiansen takkede Peder Skjøde for hans indsats i bestyrelsen.
Til stemmetællere valgtes skovrider Oppermann, skovfoged Madsen, skovrider Kelp.
Ved skriftlig afstemning fik:
Martin Pedersen
Skovrider C. Dalgas
Blanke stemmer

344 stemmer
152 stemmer
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Til revisorer genvalgtes skovrider Kelp, statsautoriseret revisor Torben Oxbøll.
Martin Pedersen takkede for valget.
(2 underskrifter)
H. Thomasen
Dirigent
§ 337 Onsdag den 8. juni 1977 afholdtes bestyrelsesmøde på Slauggaard.

Erling Bruun

Bestyrelsen konstituerede sig med skovrider Bech som formand og Niels Nikolajsen som
næstformand. Erling Bruun valgtes som kasserer. Kassererens løn ansattes til 4000 kr. årlig.
(5 underskrifter)
Carl Georg Bech

Erling Bruun
Niels Nikolajsen

Martin Pedersen

C. F. Christiansen

Bestyrelsesmøde er afholdt på Houborg kro torsdag den 15. december 1977.
Man behandlede en ansøgning fra Houborg Sportsforening, Houborg Gymnastikforening samt
Husmoderforeningen om levering af 20 m³ råtræ til uden beregning brug ved udvidelsen af
Klubhuset ved sportspladsen.
Formand og direktør bemyndiges til at undersøge sagen nærmere, der var dog enighed om at støtte
projektet.
Skovrideren oplyste at hugsten på grund af tørken vil overskride den planlagte hugst en del.
Hugsten på årsbasis vil andrage ca. 2700 m³.
Det vedtages at installere ulæselig i førerhuset på traktoren.
(5 underskrifter)
Erling Bruun
Niels Nikolajsen

Carl Georg Bech
Martin Pedersen
C. F. Christiansen

Bestyrelsesmøde er afholdt på Houborg kro onsdag den 8/3 1978.
Man gennemgik regnskabet for året 1977., der udviser et overskud inklusive overførsel fra sidste år
på kr. 215.196, der foreslås fordelt således:
Henlæggelse til dispositionsfond
125.000,Udbytte til aktionærer, 20 %
80.000,Overførsel til næste år
10.196,Kr.
215.196,§ 338 Dansk Spånplade Kompagni A/S har fremsendt tilbud for en aktionær på køb af en aktiepost
på 18.000 kr. A-aktier og 90.000 B-aktier (bør eventuelt tydeliggøres, hvad det drejer sig om) til
salg blandt aktionærer. Bestyrelsen besluttede at fremsende tilbud på de 18.000 kr. A-aktier til kurs
200.
Generalforsamlingen fastsattes til den 17. maj 1978 klokken 18:00, dagsorden efter vedtægterne.

(5 underskrifter)

Carl Georg Bech
C. F. Christiansen
Niels Nikolajsen

Erling Bruun
Martin Pedersen

