
§ 338 Onsdag den 17. maj 1978 er afholdt ordinær generalforsamling på Houborg kro. 
Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes H. Thomasen, Skærbæk. 
Formanden takkede Peder Skjøde, der sidste år trak sig tilbage som formand efter mange års virke 
for Houborg Plantage. 
Gav derefter ordet til skovrider Oppermann for aflæggelse af beretning for det forløbne år. 
 
Årsberetning for 1977 (uddrag) 
 
Der er i 1977 skovet i alt: 2875 m³, hvoraf 2.445 m³ (85 %) faldt som tømmer og imprægnerings 
master, 408 m³ (14 %) som spånplade træ og 21 m³ (1 %) som flagstænger, kasse træ, hegnspæle, 
juletræer og pyntegrønt. 
Hugsten ligger 678 m³ højere end sidste års hugst og 1069 m³ højere end den budgetterede hugst. 
Der er opnået en gennemsnitspris ved salg af træ på 237 kr./m³, en stigning på 15 % i forhold til 
1976. 
Efterspørgslen på tømmer og gavntræ har i 
 
§ 339 1977 været tilfredsstillende. Det er navnlig landbrugs byggeriet, der har holdt aktiviteten 
oppe. 
Engesvang Spånplade fabrik, hvortil plantagen leverer hovedparten af sit 3m træ, måtte i februar 1977, 
i et forsøg på at dæmme op for konkurrencen fra den statsstøttede svenske spånplade industri, ændre 
sine betalingsbetingelser til løbende måned + 90 dage, og i september reducere råvarepriserne til 
samme niveau som de svenske aftageres. På grund af det svigtende salg så fabrikken sig endvidere 
nødsaget til, pr. 1. oktober 1977, at nedsætte leveringskvotaen fra 21 m³ pr 1000 kr. aktie til 8 rm. træ 
pr. 1000 kr. Plantagens leveringsret er hermed på årsbasis reduceret fra 788 rm. til 608 rm. 
Selv om afsætningen på tømmer har været tilfredsstillende, har prisen ikke kunnet holde, grundet de 
vigende priser på råtræ til cellulose industrien og hvoraf flis fra savværkerne udgør en væsentlig del, 
ca. 50 % af savværkernes råtræ forbrug går i flis. 
De nye vejledende priser indebærer en pris reduktion på 5 % i vejet gennemsnit. 
Ved hugst af tømmer m.m. har vi i lighed med de sidste 2 år været nødsaget til at koncentrere os om 
hugst af tørke skadede træer, hvorfor ca. 67 % af den samlede hugst er udtaget som gennemhugnings 
udbytte, eller som storm væltede træer fra de 2 kraftige storme den 13. november og den 24. december 
1977, der navnlig slog hul i de vest og sydvendte rande i de gamle bevoksninger. I Houborg Plantage 
væltede ca. 350 m³. 
Ovenpå de to tørre somre i 1975 og 76 befinder mange af vore skov træer (sig) i en mere eller mindre 
svækket tilstand. De gamle grantræer forsøger som regel ved hjælp af en nedsat nåle mængde at 
bibeholde kronen i sin helhed. Saftstrømmen 
 
§ 340 er imidlertid nedsat, og faren for sekundære skader, f.eks. insekt angreb, øges. 1977 har således 
været karakteriseret ved, at angreb af barkbiller har været stærkt stigende.  
Som nævnt har langt den overvejende del af hugsten omfattet svækkede og delvis angrebne træer, som 
det har været væsentlig at få bragt ud af skoven for at nedsætte mulighederne for fortsatte angreb i 
indeværende forår. Samtidig har det været væsentlig at få de svækkede træer skovet, mens vi kunne få 
normal tømmer pris for dem. 
Hugsten af udgået træ har til gengæld midlertidigt svækket bevoksningernes stabilitet overfor kraftige 
vind påvirkninger. Desværre må vi nok også i sommeren 1978 indstille os på mange udgåede træer, 
men håbe, at normale nedbørs forhold kan bringe nogle af de svækkede træer i balance igen, således at 
de kan overleve. 
 



Fra plantagen er solgt mindre mængder juletræer og pyntegrønt. Den beskedne mængde juletræer må 
ses på baggrund af, at rødgranerne i Risbøl Sande nu er blevet så store, at de ikke længere er brugbare 
som juletræer. Juletræerne er solgt til 7,- kr. stykket netto. 
Klimaet i 1977 blev heldigvis ikke så afvigende fra normalen som de to foregående år. Vinteren gav et 
velkomment nedbørsoverskud, mest i form af sne, på ca. 100 mm. På landsbasis. 
Den samlede nedbørsmængde for Slauggaard plantage, der er den nærmeste metereologiske station, lå 
på: 101 mm. Til sammenligning lå årsnedbøren for 1976 på 702 mm. 
 
§ 341 Selv om vi har halet godt ind på nedbørs underskuddene i 1975 og 1976, er det langt fra sikkert, 
at det kan nå at rette op på den generelle svækkelsestilstand, som navnlig (i) de gamle rødgran bevoks-
ninger befinder sig i, og en hurtigere afvikling af den gamle vedmasse end forudsat i driftsplanen må 
forudses. 
I konsekvens heraf er foryngelses takten i Houborg plantage øget, og et bælte på ca. 2 ha. i den 
nordlige del af afdelingerne 7-8-9 er afdrevet i vinteren 1976 – 77 og gentilplantet i efteråret 1977 med 
rødgran. 
Tilplantningen er foretaget med Hedeselskabets nye plantningsmaskine, der furer op og planter i én 
arbejdsgang. Endvidere er maskinen forsynet med et kvashugnings aggregat, således at kvasrydning 
normalt er unødvendigt forud for plantningen. Prisen for jordarbejde + plantning lå på ca. 0,75 kr./ 
plantet planter. Der er i det forløbne år plantet i alt 30.800 planter, hvoraf ca. 4000 planter er brugt til 
efterbedring i eksisterende kulturer. 
Nykultur arealet har omfattet i alt 5.9 ha. Plantagens nykulturer klarer sig godt, og efterbedring har 
kun været nødvendig i mindre omfang. 
Plantagens traktor, udstyret med udslæbnings tang og spil, har foruden udslæbnings arbejder i 
Houborg plantage været udlejet med fører til andre plantager indenfor distriktet. 
Brutto indtægten på traktor regnskabet udgør: 136.861 kr. heraf ca. 39.000 fra udslæbnings arbejde i 
Houborg plantage. Traktorens driftsoverskud inden afskrivning udgør: 34.471 kr. og inkl. Afskrivning 
16.064 kr. 
Der er i det forløbne år investeret i et nyt arbejdsskur. Pris 9.223 kr. Skuret er transportabelt og 
forsynet med olie ovn, og opfylder i øvrigt de af forbundet og arbejdstilsynet stillede krav til udstyr og 
indretning. 
 
§ 342 Der er til funktionær boliger og driftsbygningernes vedligeholdelse anvendt i alt ca. 43.000 kr. 
Heraf indgår bl.a. ca.16.000 kr. til isætning af nye vinduer i ”Det gule Hus”, hvorefter samtlige 
vinduer og døre er udskiftet, ca. 18.500 til hulmurs isolering m.m. i såvel skovfoged bolig som 
arbejder boliger. Af dette beløb er refunderet 25 % gennem tilskud til energibesparende foranstalt-
ninger i beboelses bygninger. 
Den indkomne husleje fra de to arbejder boliger, kr. 4078,- er fastsat efter statens boligbidrags satser. 
Plantagens personale, der bebor skovens huse, er foruden skovfoged Herskind, skovarbejder Ejnar J. 
Christensen, der har afløst skovarbejder Ivan Vinbeck i ’1915’, og skovarbejder E. R. Jacobsen der har 
afløst H. O Nørgaard i ”Det gule hus”. 
 Beretningen godkendtes enstemmigt uden kommentarer. 
Kassereren oplæste regnskab og status, der også godkendtes enstemmigt uden kommentarer. Status 
udviser en balance på 3.638.784 kr. og udviser et driftsoverskud på 220.040 kr. der af bestyrelsen 
foreslås fordelt således: 
 
 
Henlæggelse til dispositionsfond  125.000 
Udbytte til aktionærer     80.000 



Overførsel til næste år     15.040  
    220.040 
 
Til bestyrelsen genvalgtes Niels Nikolajsen. 
Revisorerne H. Kelp og Torben Oxbøll genvalgtes. 
 
§ 343 Skovrider Dalgas foreslog, at man fremover begyndte generalforsamlingen med spisning. Ib 
Nielsen frarådede, Lomholt var også lidt betænkelig ved forslaget. 
 
Protokollen oplæst og godkendt. 
 
 
H. Thomasen     Erling Bruun 
Dirigent 
 
 
(Det fremgår ikke af protokollen, at man har holdt konstituerende møde lige efter generalforsamling 
som man plejer senere?)



§ 343 (fortsat) Bestyrelsesmøde er afholdt fredag den 16. november 1978. 
Bestyrelsen mødtes hos skovfoged Herskind, hvor man beså skovfoged boligen med henblik på 
indvendige istandsættelser. 
Man vedtog at male og tapetsere stuer og kontor samt loftsetagen. Ligeledes at lægge nyt tag på 
udhuset ved det gule hus. Skovrideren gav en oversigt over plantagens drift i den forløbne tid af året. 
Der regnes med en hugst på op imod 3000 m³ 
Der blev bevilliget en fotokopieringsmaskine til skovfoged Herskind. 
Der blev besluttet at oprette investeringsfond med henblik på udskiftning af traktor og udslæbnings-
tang.  
 
 
 
 
 

(4 underskrifter) 
 
 
 
Erling Bruun   Carl Georg Bech 
Niels Nikolajsen  Martin Petersen. 
 



§ 343 fortsat Bestyrelsesmøde er afholdt på Houborg kro mandag den 2. april 1979. 
Der forelå en henvendelse fra Ernst Vase om salg af en skov parcel til Plantagen. Bestyrelsen beså 
arealet og der var enighed om at forsøge at købe parcellen, og hertil nedsættes et udvalg bestående af 
skovrider Oppermann, skovfoged Herskind, Martin Pedersen og Erling Bruun. 
Regnskabet for året 1978 blev gennemgået. Det udviste et driftsoverskud efter afskrivninger 
 
§ 344 og henlæggelse til skat på kr. 196.826.  
Inklusive overførsel fra sidste år. 
Bestyrelsen foreslår overskuddet fordelt således: 
 
Udbytte til aktionærer 20 % =  80.000 
Henlæggelse til investeringsfond  70.000 
Overførsel til næste år   46.826  

             Kr. 196.826  
 
 
Man vedtog at udnytte tegningsretten fuldt ud ved udvidelsen af aktiekapitalen i Varde Bank. 
 
Generalforsamlingen fastsattes til tirsdag den 22. maj 1979 kl. 17:30, dagsorden efter vedtægterne. 
 
 
 

(4 underskrifter) 
 
 
 
Erling Bruun   Martin Pedersen  Niels Nikolajsen 
Carl Georg Bruun. 
 
 
 


