§ 344 Tirsdag d. 22/5 1979 er afholdt ordinær generalforsamling på Houborg kro.
Formanden bød de fremmødte velkommen.
Til ordstyrer valgtes H. Thomasen.
Formanden meddelte, at Bank(direktør) C. F. Christiansen ønskede at udtræde af bestyrelsen på
grund af sygdom. Takkede Christiansen for hans mangeårige virke til gavn for Houborg Plantage.
Skovridderens årsberetning for 1978 (i uddrag)
Der er i 1978 skovet i alt 3076 m³, hvoraf 2285 m³ er fældet som tømmer, imprægneringsmaster
111 m³, piloterings pæle 148 m³, 689 m³ som spånplade træ og 102 m³ som kasse træ, pæle,
pyntegrønt og juletræer. (Kan det være helt korrekt? Senere generalforsamlinger bliver juletræer og
pyntegrønt nemlig særskilt behandlet)
Hugsten ligger 201 m³ højere end sidste års hugst og 1270 m³ højere end den budgetterede hugst.
Der er opnået en gennemsnitspris ved salg af gavntræ på 226 kr./m³, et fald på ca. 5 % i forhold til
1977.
§ 345 Efterspørgslen på tømmer har i 1978 været præget af en kraftig ophobning af råtræ på
savværkerne i forårs månederne forårsaget af tørkeskadet træ og begyndende bille angreb.
For året som helhed må efterspørgslen betragtes som tilfredsstillende. Det er fortsat landbrugs
byggeriet, der har holdt aktiviteten oppe.
Selv om afsætningen af savskåret træ, og dermed skovenes afsætning af tømmer, har været
tilfredsstillende, så har savværksindustrien været påvirket af de vigende priser på affaldsproduktet
flis, der videresælges til spånplade- og celluloseindustrien.
Engesvang Spånplade fabrik, der er hovedaftageren af plantagens produktion af industri træ er
fortsat ramt af den alvorlige afsætningsmæssige krise, som hele den europæiske spånplade industri
befinder sig i, på grund af en for stor produktions kapacitet, og den dermed følgende hårde pris
konkurrence.
På grund af svigtende salg, så fabrikken sig nødsaget til pr. 1/10 1977 at nedsætte leveringskvoten
fra 21 rm. til 8 rm. pr. 1000 kr. aktie, pr. 1/10 1978 reduceredes leveringsretten yderligere til 6 rm.
Plantagens leveringsret har på årsbasis andraget 570 rm.
Den hårde konkurrence med importerede, svenske spånplader til dumpingpriser som prægede
markedet i 1977, er ophørt i 1978, efter en klage fra den danske regering til EF kommissionen.
Importen fra Sverige er derefter halveret.
Generelt har afsætnings situationen, for alt andet end tømmer, været væsentlig ringere end ved årets
begyndelse og det samme gælder priserne. Internationalt er der imidlertid visse lyspunkter i
markedsudviklingen, der giver grundlag for nogen optimisme.
I Sverige har eksempelvis både savværks industri og cellulose industri i indeværende forår
vanskeligheder med at fremskaffe det fornødne råtræ.
§ 346 På det vesteuropæiske marked for savskåret træ er der, med russernes trælast tilskud for 1979
på det britiske marked?, konstateret de første tegn på en forbedring af priserne på trælast og dermed
også på tømmer.
Det er denne opadgående tendens, der er medvirkende til at vore hjemlige tømmer priser har fået en
mindre stigning.

Commented [KJVG1]: 2004 er flis vist en bedre forretning?

Hugsten i Houborg Plantage har i 1978 fortsat været koncentreret om hugst af tørkeskadede og bille
angrebne træer. Rødgranernes sundhedstilstand synes fortsat at være svækket efter de tørre somre i
1975 og 1976.
Salget af juletræer har ligget på samme niveau som sidste år og der er endvidere solgt 9 tons
pyntegrønt.
Klimaet i 1978 bragte ikke nogen virkelig bedring i den svækkelsestilstand vore skov træer har
befundet sig i siden de tørre somre, der er fortsat bille angreb og tørke død.
Den samlede årsnedbør for Slauggaard lå på 911 mm. Til sammenligning lå årsnedbøren i 1977 på
1001 mm. I 1976 på 02 mm. Og i 1975 på 741 mm.
Foryngelser af den gamle rødgran i afdeling 6 – 7, 24, 25 – 26, 29 og 30 er fortsat i afdelingerne,
der er nogle af plantagens ældste, op imod 100 år.
Der er her afdrevet ca. 5.8 ha. Svarende til ca. 872 m³, hvoraf ca. (mangler her et tal) ha. er forynget
i foråret 1978.
Nykulturerne er hovedsagelig rødgran. Der (er) i 1978 plantet i alt 22.000 planter, hvoraf ca. 1500
stk. er brugt til efterbedring.
Planteforbruget har omfattet 20.000 stk. rødgran, og 2.000 stk. eg m.m.
Tilplantningen af de afdrevne arealer er dels udført efter Tolne-plov, og dels med Hedeselskabets
plantnings system, der er en kombineret opfurings- og plantemaskine.
§ 347 Der er til kultur og bevoksningspleje brugt i alt ca. 109.000 kr., eller 35.000 kr. mere end i
1977. Hovedparten af denne stigning skyldes øgede udgifter til bevoksningspleje øst for skovfoged
boligen, dels til kulisse kulturerne fra 1951 – 60. Endvidere er ca. 2 ha. bjergfyr i Risbøl Sande
lysstillet til underplantning med omorika/cantorta?
Uanset underskudsgivende priser på de effekter, der er blevet aflagt ved udførelsen af bl.a. disse
arbejdsopgaver, må de ud fra en langsigtet betragtning være væsentlig, at pleje foranstaltninger
udføres i fornødent omfang, og derfor er en del af det overskud, der er fremkommet ved
realiseringen af ca. 6 ha. af den gamle rødgran, anvendt til pleje af de yngre bevoksninger, hvor
gennemhugningsudbyttet for øjeblikket ikke er overskudsgivende.
Plantagens traktor, der på entreprenør basis udfører udslæbnings opgaver såvel i Houborg Plantage,
som i andre plantager indenfor distriktet, har haft en indtægt på 123.145 kr. hvoraf ca. 40.800 kr.
hidrører fra Houborg Plantage.
Den samlede udgifter til førerløn, reservedele, reparationer, brændstof m.m. har andraget 110.024
kr. således at traktorens driftsoverskud inden afskrivning udgør ca. 13.000 kr. Grundet uforudsete
reparations omkostninger til bl.a. ny kobling og ny styreventil, er driftsoverskuddet blevet noget
mindre end beregnet.
Der er til funktionær boligernes og drifts bygningernes vedligeholdelse anvendt i alt 31.945 kr. På
indtægtssiden er i husleje m.m. indkommet 19.683 kr. Udgifterne fordeler sig til ca. 12.000 kr. til
indvendig, udvendig og tapetsering af skovfoged boligen, ca. 9000 kr. til udvendig maling de to
skovarbejder boliger, og i det gule hus er anvendt ca. 7.500 kr. til ny vandpumpe og varmtvands
beholder.
Beretningen godkendtes enstemmigt.

§ 348 Kassereren gennemgik resultatopgørelse og status.

Resultatopgørelsen udviste et overskud efter skat på kr. 162.209, der er bestyrelsen foreslås fordelt
således:
Henlæggelse til dispositionsfond
50.000 kr.
Udbytte aktionærer
80.000 kr.
Overførsel til næste år
32.209 kr.
I alt
162.209 kr.
Resultatopgørelse og status samt bestyrelsens forslag om overskuddets fordeling godkendtes
enstemmigt.
Til bestyrelsen blev følgende foreslået:
C. G. Bech
H. Thomasen
N. J. Rausby Sørensen og Knud Dalgas.
Valgt blev: C. G. Bech med 430 stemmer
H. Thomasen med 323 stemmer.
N. J Rausby Sørensen opnåede 74 stemmer og Knud Dalgas 116 stemmer.
Til revisorer genvalgtes H. Kelp og Torben Oxbøll.
Ingen begærede ordet under eventuelt.
Protokollen oplæst og godkendt.

(2 underskrifter)
H. Thomasen
Dirigent

Erling Bruun
Skriftfører

§ 349 Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde.
Til formand genvalgtes skovrider Bech og som næstformand Niels Nikolajsen.
Den årlige udflugt med personalet fastsattes til tirsdag den 4. september.
Der forelå et tilbud på en driftsplan for Houborg Plantage fra Hedeselskabets plantage regulering
for perioden 1980 – 89. Pris 28.000 kr.
Tilbuddet blev accepteret.

(5 underskrifter)
Erling Bruun
Niels Nikolajsen

H. Thomasen
Martin Pedersen

Carl Georg Bech

§ 349 (fortsat) Bestyrelsesmøde er afholdt på Houborg kro fredag den 16. november 1979.
Det vedtoges at købe en Mercedes traktor – 4 hjuls trækker til en pris af 157.960 kr.
+ ekstra udstyr ca.
49.000 kr.
- byttepris på gammel traktor
60.000 kr.
146.960 kr.

(5 underskrifter)
Erling Bruun
Niels Nikolajsen

H. Thomasen
Martin Pedersen

Carl Georg Bech

§ 349 (fortsat) Fredag den 29. februar 1980 afholdtes bestyrelsesmøde på Houborg kro.
Mødet startede med en tur i skoven, hvor den nye traktor blev besigtiget. Derefter gennemgik man
det foreløbige regnskab, der udviste et regnskabsmæssigt overskud før skat på 320.032 kr.
Kassereren bevilligedes lønforhøjelse på 2000 kr. til i alt 6000 kr. årligt. Udbyttet foreslås uændret
til 20 %.
Generalforsamlingen fastsattes til den 20. maj 1980

(4 underskrifter)

Carl Georg Bech

H. Thomasen

Martin Pedersen

Erling Bruun.

(Der er for første gang under min renskrivning opnået kun 3 bestyrelsesmøder? Derfor undrer det
mig lidt. Måske har man ”glemt” at føre protokol?)

