§27 Onsdag den 1. juni 1983 afholdtes ordinær generalforsamling på Houborg kro.
Formanden bød de mødte aktionærer velkommen til generalforsamlingen.
Formanden valgtes til dirigent.
Det fremgik af formandens beretning at året 1982 har været et oprydningsår efter stormfaldet i nov.
1981. Det har været en stor opgave, belastende både for mandskab og materiel, men arbejdet er gået
over forventning.
Plantagen har nu 170 aktionærer; glædelig at så mange møder op til generalforsamlingen.
Endvidere gav formanden nogle oplysninger vedr. beregningen af skatte kursen på plantagens
aktier, der fastsattes af myndighederne og er for 1982 ansat til 1330 kr.
Som helhed må årets økonomiske resultat betragtes som tilfredsstillende, overskuddet har været
væsentlig større end forventet. Bl.a. har der af tidsmæssige årsager ikke kunnet foretages kultur
arbejder i større omfang.
Skovrider Oppermanns beretning om plantagens drift i 1982:
Det forløbne års aktiviteter i Houborg Plantage har været stærkt præget af november stormen i
1981, hvor der faldt ca. 3500 m³ i de gamle rødgran afdelinger i plantagens centrale del.
Oparbejdningen af stormfaldet kunne først påbegyndes i marts måned på grund af det strenge
vintervejr i januar og februar, og var først afsluttet hen på efteråret.
Afsætningen af det stormfældede træ er gået tilfredsstillende, trods den kraftige afmatning i
byggesektoren. Plantagens største råtræ aftager har således baseret den væsentligste del af sin
produktion på eksportsalg.
Plantagens total hugst nåede op på 5769 m³,
§28 eller over det dobbelte af normal hugsten på 2643 m³.
81 % er aflagt som tømmer og imprægneringsmaster
15 %
- ” - spånplade træ
3%
- ” - kasse træ
1%
- ” - andet gavn træ
Herudover er der solgt 3620 stk. juletræer og klippet 330 kg. Pyntegrønt.
Som nævnt udgjorde ca. 3500 m³ af total hugsten stormfaldet fra november 1981. Disse 3500 m³ er
optaget som lager på 1981 regnskabet (85 % af netto værdien) og i henhold til gældende regler for
fritagelse for beskatning af halvdelen af merhugst indtægten, er der fradraget ca. 219.000 i
plantagens skattepligtige overskud for 1981.
Den planlagte reetablering af de stormfalds ramte arealer er kun delvis gennemført i 1982, idet den
våde eftersommer besværliggjorde såvel kvas- og stod rydning som forberedende jordbearbejdning
af arealerne.
Det nye stormfald i jan/februar 1983 vil yderligere forsinke gentilplantnings arbejdet, idet en del af
de ryddede arealer på ny er blokerede af væltede træer.
Gentilplantningen kan tidligst forventes afsluttet i foråret 1984, forudsat af, at de fornødne planter
kan fremskaffes, i det f.eks. gode rødgran planter af rette herkomst er blevet en mangelvare efter de
sidste års store stormfald.
Det samlede fladefald fra november stormen i 1981 og fra stormen i jan/februar i år omfatter ca. 25
ha. Stormfaldet den 18. – 19. januar og 1 – 2. februar 1983 udgjorde på landsplan ca. 325.000 m³
eller kun godt 10 % af stormfaldet i nov. 1981.
Men i de gamle rødgran bevoksninger her på

§ 29 egnen har skaderne været næsten lige så omfattende som ved stormen i 1981.
I Houborg Plantage er der således faldet ca. 3000 m³, idet de huller, der var slået ved de foregående
storme er udvidet yderligere, og desværre synes antallet af knækkede træer at ligge væsentlig højere
end ved november stormen. – Nogen steder op mod 50 %.
Heldigvis er råtræ situationen normaliseret efter stormfaldet i nov. 1981, og det nye stormfald
forventes ikke at påvirke markedet væsentlig.
Plantagens sædvanlige aftagere – og det er primært Houborg Savværk, der har indledt et eksport
samarbejde med 4 andre store savværker og har oparbejdet et stort marked for savskåret træ i
England og Skotland, påregner at kunne aftage det seneste stormfald, således at eksport af større
partier tømmer gennem andre kanaler kan undgås.
Takket være de initiativer der blev taget af Dansk Skovforening umiddelbart efter november
stormen, lykkedes det at undgå de værste følgevirkninger, og her primært at holde de vejledende
priser fra oktober 1981 uændrede gennem hele 1982.
Opskovning af stormfaldet er blevet gennemført således, at fladefaldene er blevet ryddet op først,
bl.a. på grund af de mange knækkede træer, der øger faren for barkbille angreb, medens de spredte
fald, hvor de enkelte træer gennemgående har god rodkontakt, og efter de hidtidige erfaringer har
kunnet lagres ved rod i op til 1½ år, uden at få lagrings skader, blev oparbejdet sidst.
Imidlertid begyndte træer med selv god rodkontakt at visne sidst i juli måned. Årsagen til denne
uventede, hurtige svækkelse af træerne skyldtes formentlig flere forhold. – Dels det store salt
nedslag i forbindelse med stormen i november, dels de ekstremt lave temperaturer i december
måned, endvidere de stærkt svingende
§30 temperaturer i februar, og endelig temperatur ekstremerne i første halvdel juni, hvor vi havde
op til 30ºC i begyndelsen af måneden, og ned til -1ºC i midten af måneden.
Da vi endelig i de sidste 3 uger af juli og i første uge af august fik et usædvanlig varmt og tørt vejr,
var der ikke noget at sige til, at de træer, der i forvejen var blevet mishandlet af stormen, opgav
ævret.
Oparbejdningen af stormfaldet måtte derfor intensiveres, samtidig med, at vi måtte finde andre
afsætnings muligheder for den resterende del af stormfaldet, som vore sædvanlige aftagere på dette
tidspunkt havde vanskeligt ved at opsuge, også fordi træet kvalitetsmæssig var begyndt at blive
mindre attraktivt. – Tømmeret var på dette tidspunkt ret angrebet af ”typografer”. Til alt held var de
nordtyske savværker mindre (krævende) kræsne, og det lykkedes at eksportere ca. 962 m³ fra
Houborg plantage gennem Hedeselskabets Handelskontor til gode priser.
Plantagens produktion af spånplade træ på i alt 1197 m³ er primært afsat til Engesvang Spånplade
fabrik.
Ved årsskiftet 81/82 lå prisen på 3 m. spånplade træ af rødgran på 130 kr./rm, for i oktober 1982 at
falde til 117 kr./rm.
Denne afsvækkende tendens for råtræ priserne for cellulose- og spånplade træ markedet i 1982
skyldes dels virkningerne af den langvarige internationale krise, der har forårsaget store tab og
mange betalingsstandsninger indenfor den udenlandske træindustri, dels er den en følge af den
svenske devaluering på 16 % i oktober 1982.
Kassetræ priserne blev genforhandlet i januar 1982, og priserne kom dermed tilbage til det gl. leje
§31 fra august 1980.
Afsætningen er gået tilfredsstillende, om end noget trægt, idet de fleste kassetræ savværker har et
ret stort råtræ lager.
Salget af rødgran juletræer har ligget nogenlunde på samme niveau som sidste år. Da rødgran
juletræer fortsat er en mangelvare, har det også i år været muligt at sælge toppe af yngre træer til

dette formål, og dermed samtidig få gennemført en tiltrængt stamtræ reduktion i nogle af plantagens
unge gran bevoksninger.
Derimod var det på grund af den sene (forårs?) nattefrost sidst i juni, med omfattende skader på de
netop udsprungne årsskud begrænset, hvad der kunne udtages af juletræer i plantagens unge
kulturer. Salget af juletræer indbragte et netto overskud på i alt 36.000 kr. eller ca. 10 kr. pr. træ.
Som man sikkert vil forstå, har de sidste års storme ændret skov billedet totalt i plantagens gamle
rødgran bevoksninger.
Der er slået dybe kiler ind i bevoksningerne fra vest og fra nord, og, som jan/februar stormene i år
tydeligt viste, er bevoksningerne blevet stærkt ustabile, selv overfor moderate vind påvirkninger.
Da de arealer der har været afsat til foryngelse i perioden fra 1980-90, allerede er mere eller mindre
afviklede på grund af det store stormfald i de sidste 3 år, og da den resterende del af de gamle
rødgran bevoksninger som nævnt er stærkt eksponerede, vil foryngelsen af den gamle gran næppe
kunne strækkes til år 2000 som oprindelig planlagt; men må formentlig forynges betydeligt før.
Fra at være et uvæsentlig begreb, er angreb af barkbiller, efter 1967 stormen og tørke årene midt i
70-erne, blevet en væsentlig risiko for vore mellemaldrende af gamle rødgran bevoksninger.
§32 Efter stormfaldet i 1981 er registreret mærkbare angreb af barkbillen ”Typografen”, og
desværre forventes disse angreb at accelerere i 1983 på grund af forbedrede yngle muligheder i
eksponerede bevoksningsrande og på nye stormfalds arealer fra januar 1983.
Det potentielle angreb i 1983 vurderes til at blive 2 – 3 gange så omfattende som i 1982 og
opformeringen på svækket eller stormfaldet træ kan blive så stor, at risikoen for angreb på sunde
træer er tilstede.
Vore råtræ aftagere er derfor blevet anmodet om at hjemtage træet her i forårs månederne senest 4
uger efter fakturering, for at nedsætte faren for udklækning af en ny generation ”Typografer”.
Klimamæssigt har året været præget af den megen nedbør, der navnlig var koncentreret i slutningen
af april og i det meste af maj måned, hvor der kom 3 – 4 gange så megen nedbør som normalt, samt
i sidste halvdel af juni og i første halvdel af juli. Ind i mellem havde vi først hedebølge, der let
kunne have skadet vore nykulturer, hvis jorden ikke havde været så vandmættet; dernæst sidst i juni
nattefrost, der som nævnt ødelagde alle skuddene på de nyudsprungne træer. Den samlede års
nedbør på Slauggård lå på 914 mm. Gennemsnit for de sidste 20 år: 963 mm.
Der er i 1982 forynget i alt 2,41 ha omfattende bl.a. afdelingerne 3g – 41 – 46d.
Det totale planteforbrug har andraget 11.350 planter. Heraf: 4350 sitkagran, 3800 omorika, 1200
rødgran, 600 conforta, 500 bøg.
Den gennemsnitlige kultur udgift har ligget på 13.000 kr.
Plantagens traktor, der primært anvendes til udslæbning af tømmer, både i Houborg plantage,
§33 og i andre af Hedeselskabets administrerede plantager har i 1982 indtjent i alt 214.411 kr.
hvoraf 132.283 kr. eller 62 % hidrører fra arbejdsopgaver i Houborg plantage.
Traktoren har i alt udslæbt 6139 m³ tømmer, svarende til en præstation på 7.04 m³/time.
Af et totalt time forbrug på 1519 timer, er ca. 2/3 del anvendt på udslæbning af tømmer, der udføres
på akkord, medens den resterende tid er medgået til løsning af opgaver som f.eks. pløjning af brand
liner, rydning af kvas på kultur arealer og planering af skovveje.
Den samlede udgift til førerløn, reservedele, brændstof og rep. Samt administration har andraget
188.910 kr. således at drifts overskuddet inden afskrivninger har andraget ca. 26.000 kr.
Når der tages hensyn til, at der over traktorens regnskab også er afholdt udgifter til udskiftning af
olietank og pumpe ved traktor garagen, ca. 4.400 kr. og at enkelte større reparationer afspejler det
øgede pres på materiellet som følge af stormfaldet, må traktorens regnskabs resultat anses for
acceptabelt.

Til vedligeholdelse af skovens huse er medgået i alt ca. 53.000 kr. Af væsentlige poster kan
nævnes: Udskiftning af tæret rørsystem i skovfoged boligen, samt installation af
vandrensningsanlæg og udskiftning af køkken elementer, i alt ca. 32.000 kr. og på skovarbejder
boligen "”1915” er de udvendige mure sandblæst og kalket, udgift i alt ca. 14.000 kr. De øvrige
udgifter omfatter mindre reparationer på samtlige huse og drifts bygninger.
Houborg plantage var den 10. juni vært for en af de 18 ekskursioner, der blev afholdt rundt i landet i
forbindelse med den 15. nordiske skovkongres.
§34 Besøget her gjaldt Houborg, Høllund Søgaard og Stauggård plantager om formiddagen og
Frederikshåb plantage om eftermiddagen. Frokosten blev indtaget på Houborg kro med Houborg
plantage og Statsskovbruget som værter.
Arbejdet i plantagen har i det forløbne år været præget af stormfaldet og de besværligheder dette har
medført.
Jeg vil slutte med at rette en tak til plantagens skovfoged og skovarbejderne, der ved en dygtig
indsats har gjort det muligt.
I forbindelse med beretningen fremførte skovrider Dalgas forskellige synspunkter vedrørende
skattekursen på plantagens aktier, mente der skete en urimelig forskelsbehandling af selskabs
plantagerne. Henstillede til bestyrelsen at gøre indsigelse overfor myndighederne. Formanden
erklærede sig enig i de fremførte synspunkter og meddelte, at bestyrelsen ad politisk vej vil forsøge
at få ændret på forholdene.
Herefter godkendtes beretningen enstemmigt.
Statsautoriseret revisor Gammelgård? Gennemgik resultat opgørelsen og status.
Heraf fremgik at drifts overskuddet før skat udgør 432.861 kr. selskabsskatten udgør 165.129 kr. og
med en overførsel fra sidste år på kr. 35.589 er der til disposition kr. 303.319, som af bestyrelsen
foreslås fordelt således:
Henlæggelse til dispositionsfond
Henlæggelse til ekstra reservefond
20% udbytte til aktionærer
Overførsel til næste år

135.000 kr.
50.000 kr.
80.000 kr.
38.319 kr.

§35 Skovrider Dalgas rettede spørgsmål vedrørende beregningen af selskabsskatten i forbindelse
med stormfaldet. Formanden og revisor Gammelgård? Kommenterede indlægget blandt andet med
henvisning til årsregnskabet for 1981.
Regnskabet og bestyrelsens forslag om fordeling af overskud blev enstemmig godkendt.
Til bestyrelsen genvalgtes H. Thomasen og C. G, Bech.
Revisorerne H. Keep og Torben Oxbøll genvalgtes ligeledes.
Under eventuelt meddelte formanden, at bestyrelsen fra Høllund Søgaard familien Dalgas har
modtaget et forslag om forhøjelse af aktiekapitalen fra 400.000 til 800.000 kr. ved udstedelse af
fondsaktier i forholdet 1 : 1. Da forslaget var indkommet for sent til at blive sat på dagsordenen,
oplyste formanden, at det vil blive sat på dagsordenen ved næste års generalforsamling, endvidere
opfordrede han aktionærerne at tænke over sagen.
(2 underskrifter) Erling Bruun, skriftfører
H. Thomasen, dirigent.

§ 36 Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.
H. Thomasen genvalgtes til formand og Niels Nikolajsen som næstformand og som kasserer Erling
Bruun.
Skovrider Oppermann undersøger, hvad købsprisen vil være for Skejbanke Plantage, der af ejeren
ønskes solgt.
Når oplysningerne foreligger, foretager bestyrelsen evt. en besigtigelse af plantagen.
(5 underskrifter)
Niels Nikolajsen
H. Thomasen

Carl Georg Bech
Martin Pedersen
Erling Bruun

§ 36 Bestyrelsesmøde er afholdt på Houborg kro mandag den 1. august 1983.
Mødet indledtes med en besigtigelse af Skejbanke Plantage, der er udbudt til salg. Plantagen er på
ca. 11 ha. hvoraf 9.8 ha er beplantet, og beliggende på en del af matrikel nr. 11a Nebel, Vorbasse
Sogn.
Det besluttedes at indhente oplysninger om købsprisen.
Til ny næstformand valgtes Martin Pedersen, da den hidtidige næstformand, Niels Nikolajsen den
19. juni er afgået ved døden.
Den årlige udflugt med deltagelse af de i plantagen beskæftigede, bestyrelse med flere, alle med
ægtefæller, fastsattes til tirsdag den 6. september kl. 13:30 fra Houborg kro. Turen går vest på med
bl.a. et besøg i Børdrup Klitplantage.
Skovrider Oppermann og Erling Bruun tilrettelægger turen.
Der foreligger meddelelse om, at den skovkyndige vurderings uforståelig nærhjælper? har ulæselig
§ 37 At ejendomskylden for Houborg Plantage, nedsættes med 1.9 millioner kr. til 4.455 kr. for
1981?
Tages til efterretning. Det vedtoges, at der af plantagens tilgodehavende hos Hedeselskabet
anbringes 300.000 – 500.000 kr. i obligationer til bedst mulig afkast.
Det Danske Hedeselskab meddeler, at Hedeselskabets bestyrelse har vedtaget en ny struktur plan
men endnu ikke taget stilling til distrikts placeringen af plantage aktieselskaberne i Sydjylland.
Mellem Hedeselskabet og Selskabernes formænd afholdes møde herom den 3. august i Holsted.
Endvidere afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet et møde, hvori bestyrelsen deltager sammen
med de øvrige selskabers bestyrelser, hvor man vil drøfte den af Hedeselskabet påtænkte distrikts
ændring.
Formanden forelagde en skrivelse fra skovrider C. Dalgas med bemærkninger vedrørende det i
forbindelse med stormfaldet den 24. november 1981 opnåede merhugst fradrag og dermed lempelse
af selskabsskatten.
Det er C. Dalgas opfattelse, at lempelsen i selskabsskatten over 2 år skulle have været ca. 120.000
kr. mod den opnåede lempelse på godt 80.000 kr. Skrivelsen har været forelagt Revisionsfirmaet
Torben Oxbøll, der ikke er enig med C. Dalgas i hans betragtninger.
Af revisionsfirmaets beregning fremgår, at fradraget i 1982 kun ville have udgjort en tredjedel af
det ved fradraget i 1981 opnåede.
Formanden besvarer skovrider C. Dalgas skrivelse i overensstemmelse hermed.
Revisionsfirmaet Torben Oxbøll meddeler endvidere, at skatte kursen pr. 1. januar 1983 af
skattemyndighederne urigtig er anført til kurs 1330,
§ 38 men skulle have været kurs 540.
Formanden oplyste, at fejlen skyldes forkert indberetning foretaget af Holsted kommunes
skattevæsen. Formanden vil af Holsted kommune blive underrettet, når rettelsen er foretaget og
godkendt af skattemyndighederne.
Det besluttedes at meddele samtlige aktionærer kursændringen, når man er bekendt med rettelsen.
Man vedtog indkøb af en ny Loft-tang til Mercedes traktor, pris ca. 26.000 kr. minus bytte pris
10.000 kr. Udgift ca. 16.000 kr. Forinden skal skovfogeden få tilbuddet bekræftet skriftlig.
(4 underskrifter)
Carl Georg Bech

Erling Bruun

Martin Pedersen

H. Thomasen

§ 38 Bestyrelsesmøde er afholdt den 6. september 1983.
Følgende sager behandledes:
1. Formanden oplæste svarskrivelse til skovrider C. Dalgas vedrørende uforståelig fradrag og deraf
følgende ændring af beskatnings grundlag samt meddelelse om ændring af skatte kursen på
Plantagens aktier fra kurs 1330 til kurs 540
Endvidere oplæste formanden et nyt brev fra C. Dalgas af 21. august 1983 som besvares af
formanden.
2. Hedselskabets strukturplan.
Formanden gav en grundig orientering om det hidtidige møde forløb og diverse skrivelser
herom.
Heraf fremgik, at Hedeselskabets bestyrelse har accepteret, at skovrider Oppermann kan
§39 forblive som skovrider i Ribe Amt, men fremover skal fungere som souschef for skovrider
Philipsen i Guldager og med kontor i Varde.
Han fandt ikke denne ordning tilfredsstillende, idet bestyrelsen ønsker, at skovrider Oppermann
som hidtil ene skal administrere plantagerne i amtets østlige del, og helst med bopæl i området.
Formanden blev af bestyrelsen bemyndiget til at få dette ønske imødekommet ved de
kommende forhandlinger med Hedeselskabet.
3. Skatte kursen på plantagens aktier.
Det vedtoges at ændre beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde gående ud på, at meddele
samtlige aktionærer om nedsættelsen af skatte kursen derhen, at der kun sendes meddelelse til
aktionærer, man formoder, kan blive udsat for formue beskatning og ellers oplyse om
ændringen på næste generalforsamling.
Baggrunden for den ændrede beslutning er de væsentlige udgifter til porto m.v. samt en evt.
rettelse af formuebeskatningen af den enkelte også kan begæres i 1984.
(4 underskrifter)
Carl Georg Bech
H. Thomasen

Martin Pedersen

Erling Bruun

§ 40 Bestyrelsesmøde afholdt den 29.september 1983 i forbindelse med ekskursion i Staushede
Plantage.
Martin (Pedersen) var fraværende. (Hvordan kan han så underskrive?)
Formanden forelagde en forespørgsel fra Statens forstlige forsøgsvæsen om at få et areal stillet til
rådighed til forsøgs plantning.
Andragendet blev afslået med den begrundelse, at arealet ønskes tilplantet snarest muligt.
Jagtselskabet har overfor skovfoged Herskind fremsat et ønske om at måtte benytte garagen ved
skovfoged boligen til spisning i forbindelse med jagterne. Da det drejer sig om skovfogedens
private garage, mente bestyrelsen ikke at kunne tage stilling i sagen, men overlod afgørelsen til
skovfogeden. Bestyrelsen er dog villig til ved genforhandling af jagtleje kontrakten at drøfte
problemet. (et problem?)
Endvidere forelagde formanden en svarskrivelse til skovrider Dalgas i anledning af et brev fra
Denne angående bedre information, bestyrelsessamarbejde m.v. med Høllund Søgaard Plantage.
(4 underskrifter)
H. Thomasen

Martin Pedersen
Carl Georg Bech

Erling Bruun

§41 - 42 Bestyrelsesmøde afholdt på Houborg kro fredag 28. oktober 1983.
Mødet startede med en tur i plantagen, hvor man bl.a. beså det indkøbte areal, der er gjort klar til
plantning. Herefter behandledes følgende sager:
1. Orienteringsklubben, Esbjerg har ansøgt om tilladelse til at løbe i plantagen 11/8 1984, øst for
Houborg vejen. Tilladelsen gives under forudsætning af jagtejernes godkendelse.
2. Skovrider Oppermann gav en foreløbig oversigt over plantagens drift. Det forventes, at det
økonomiske resultat bliver af nogenlunde samme størrelse som sidste år.
3. Fra Engesvang Spånplade fabrik forelå meddelelse om forøgelse af leveringsretten gældende fra
1/10 1983, samtidig er der sket en prisforhøjelse.
4. Endvidere blev bestyrelsen orienteret om, at et areal umiddelbart nord for plantagen, og hvor der
i en årrække er foretaget grusgravning, er udbudt til salg for en pris af 150.000 kr. Man tog
oplysningen til efterretning.
5. I anledning af jagtleje kontrakten udløber pr. 1/1 1984 drøftede man størrelsen på den
fremtidige jagtleje. Det blev oplyst, at Hedeselskabet i jagtleje gennemsnitlig pr. ha. får 160,00
kr. og hvor der må skydes kronvildt, er prisen 190,00 kr. Der var enighed om at forlange 150,00
pr. ha. og uændret tilskud til vildt agre.
6. Struktur ændringer i Hedeselskabet. Formanden refererede fra det sidste møde mellem
repræsentanter fra Hedeselskabet og plantage bestyrelserne. Han havde overfor Hedeselskabets
repræsentanter udtrykt stor utilfredshed med udfaldet af mødet i Holsted og direkte kritiseret
den måde, hvorpå forhandlings oplægget var forelagt Hedeselskabets bestyrelse. Resultatet af
mødet blev, at man enedes om at sende en skrivelse til samtlige medlemmer af Hedeselskabets
bestyrelse og heri gøre opmærksom på utilfredsheden med de trufne beslutninger og det
grundlag, det var sket på. Den affattede skrivelse blev oplæst og godkendt.
7. Anskaffelser. Det vedtoges at anskaffe en ny front monteret kvas ulæselig. Skovfoged Herskind
oplyste, at den gamle traktor var ved at være nedslidt og at motoren trængte til et større eftersyn.
Det overlodes til Martin Pedersen og Herskind at undersøge, hvad der var mest formålstjenlig;
reparation eller udskiftning med en brugt traktor.
8. Næste møde, julemødet, fastsattes til onsdag den 14.december kl. 17:30 under de sædvanlige
hyggelige former.
(4 underskrifter)
H. Thomasen
Carl Georg Bech

Erling Bruun

Martin Pedersen

§ 43 Bestyrelsesmøde er afholdt 14. december 1983.
Følgende sager behandledes:
1. Jagtleje kontrakten. Som repræsentanter for jagtselskabet var mødt Overgaard og Bruun? De fik
af formanden forelagt bestyrelsens synspunkter vedrørende kontrakt fornyelsen, der indebar en
forhøjelse af lejen til 150 kr. pr. ha. gældende for en 3-årig periode, uændret tilskud til vildtpleje
og ingen væsentlig udvidelse af jagtselskabets medlemsantal, der for tiden er på 12 mand.
Begge repræsentanter kunne acceptere de fremsatte ønsker. Endelig tilsagn gives først i det nye
år. Fra lejeren af Bi…hus forelå der godkendelse af jagtleje forhøjelsen. Arne Nielsen meddelte
endvidere, at han gerne så lejemålet af huset forlænget i 3 – 5 år på uændrede vilkår. Nuværende
lejemål udløber med udgangen af 1984. Man vedtog at tage sagen op på næste møde.
2. Ansøgningen om afholdelse af orienteringsløb i plantagen. Der blev givet tilladelse til
afholdelse af ét orienteringsløb, der afholdes den 11.april 1984. Ansøgning om afholdelse af
yderligere 2 løb blev afslået.
3. Skejbanke Plantage. Skovrideren meddelte, at plantagen var solgt til anden side.
4. Plantagens økonomi. Skovrideren oplyste, at der med udgangen af november måned er skovet
5.836 m³ træ og at skovdriften giver et overskud på ca. 650.000 kr. Den gamle traktor er
udskiftet med en brugt traktor, byttepris 28.000 kr.
§44 Endvidere er der anskaffet en kvas rydnings grab, pris 12.485 kr. Skovfoged Herskind
meddelte, at skorstensfejeren har kasseret skovfoged boligens stål skorsten på grund af
gennemtæring. Det overlodes til Herskind og Erling Bruun at få etableret en ny skorsten;
eventuelt en muret skorsten. Fra murermester ?. Jørgensen forelå et tilbud på 7.127,85 kr. for en
5 m. stål skorsten.

(4 underskrifter)
Carl Georg Bech
Martin Pedersen

Erling Bruun
H. Thomasen

§ 44 – 45 Bestyrelsesmøde er afholdt på Houborg kro den 16/3 1984.
Følgende sager behandledes:
1. Den nye jagtleje kontrakt blev underskrevet, hvorefter den årlige jagtleje udgør 75.075 kr.
2. Hedeselskabets skrivelse af 14/12 1983 vedrørende struktur ændringen tages foreløbig til
efterretning.
3. Vedr. Grundejernes Investeringsfond er der udsendt varsel om husleje stigning men man
afventer lovændring om fritagelse for lovens bestemmelser.
4. Man vedtog, at formanden optager forhandlinger med direktør Nielsen med henblik på en
forlængelse af lejemålet af Bihads hus på vilkår, der senere fastsættes. I perioden 1/1 1985 til
31/3 1987 således at lejemålet og
§45jagtaftalen udløber samtidig.
5. Plantagens tilstand. Der har i januar 1984 været et stormfald, vurderet til 1500 – 2000 m³. Et
kultur areal på ca. 20 ha. forsøges tilplantet i indeværende år, fortrinsvis med rødgran.
6. Økonomien i 1983. Det foreløbige regnskab udviser et overskud på 555.626,93 kr. der foreslås
fordelt således:
20 % udbytte til aktionærerne
Henlæggelse til dispositionsfond
Henlæggelse til ekstra reservefond
Overførsel til næste år

80.000,220.000,200.000,55.626,93
555.626,93

7. Generalforsamlingen fastsattes til tirsdag den 15. maj kl. 19:30 på Houborg kro. Den nærmere
dagsorden udarbejdes af formand og direktør.

(4 underskrifter)
Carl Georg Bech
H. Thomasen

Erling Bruun
Martin Pedersen

