
I dette dokument, kan du læse om det særlige ved dette års indkaldelse, ligesom 

du kan læse nogle stikord fra Generalforsamlingen, og også læse Formandens og 

skovfogedens beretninger.  

INDKALDELSE:  

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for Beplantningsselskabet ”Stavshede” 

       ved Madpakkehuset i Revsing Plantage mandag d. 29. juni 2020 kl. 18. 

Pga. COVID19 og Forsamlingsforbuddet kunne Generalforsamlingen ikke afholdes som planlagt 

mandag d. 4. maj. Dette har været annonceret rettidigt på hjemmesiden.  

I mellemtiden er Forsamlingsforbuddet nu hævet til 50 personer i det fri. Med baggrund heri, har 

Bestyrelsen valgt at afvikle Generalforsamling  

mandag d. 29. juni kl. 18 ved Madpakkehuset i Revsing Plantage, se den røde stjerne på kortet 

nedenfor.  

Af forsigtigheds hensyn bliver der ingen plantagerundvisning forud for Generalforsamlingen, og der 

vil heller ikke være noget traktement efterfølgende. Allerede nu kan regnskabet 2019 findes på 

hjemmesiden, beretninger lægges på efter Generalforsamlingen. Tilmelding sker via hjemmesiden.  

Det er beklageligt, at forholdene gør det nødvendigt at afholde Generalforsamlingen på denne 

måde, men vi håber at situationen til næste år er normaliseret så meget, at vi igen kan afholde 

Generalforsamling på normal vis.  

 

Bestyrelsen d. 11. juni 2020 

 

 



STIKORD FRA GENERALFORSAMLINGEN: 

• Der deltog i alt 5 aktionærer samt skovfoged og revisor 

• Dirigent var Jørgen Pedersen 

• Valg til bestyrelse, Erik R. Jørgensen var på valg. Blev genvalgt 

• Bestyrelsen forsætter med uforandret sammensætning 

• Der blev drøftet og besigtiget det nyerhvervede areal i Revsing Plantage 

• Der blev drøftet alternative indtægter for fremtiden, herunder udleje (forpagtning) af 

mindre, i forvejen uproduktive arealer, til produktion af Nobilis, afgræsning m.v.  

• Alle Corona-restriktioner blev overholdt (håndsprit, afstand, etc.) 

FORMANDENS BERETNING 

Bestyrelsens beretning vedrørende 2019.                                                                                   29/6 2020 

Vi står her i en ganske usædvanlig situation og holder den lovpligtige generalforsamling ude i Revsing 

Plantage. Som I jo alle ved så har COVID-19 smitten skabet en helt usædvanlig situation, der gjorde 

at vi måtte aflyse generalforsamlingen d. 4. maj. Nu hvor samfundet igen er ved at åbne drister vi 

os til at holde generalforsamlingen under åben himmel da det er den eneste forsvarlige måde at 

afvikle generalforsamlingen på. Vi håber det hele har normaliseret sig til næste år, så 

generalforsamlingen kan afvikles i mere vante rammer. 

Årets resultat er et overskud på 69.192 kr. mod 39.978 kr. forrige år. Årets aktuelle skat af 

overskuddet landende på 20.086 kr. Det er et tilfredsstillende resultat og er blevet som bestyrelsen 

havde forventet. Overskuddet er fremkommet ved almindelig skovdrift og indtægter fra jagtleje, 

skydebaneleje og afkast af værdipapirer. Som sædvanligt har vi ikke overskud på den almindelige 

skovdrift, men takket være jagtlejeindtægten og afkast af værdipapirer ender vi med et overskud. 

Bestyrelsens mål er fortsat hvert år at præstere et lille overskud, så vi kan opbygge reserver til 

ekstraordinære omkostninger eller eventuelt opkøb af jordarealer, der kan øge plantagens værdi. 

Og netop hen imod slutningen af 2019 opkøbte vi af Peter Eskildsen 2,7 ha plantage/mose, der ligger 

omgivet af Revsing Plantage. Prisen er 82.156 kr., hvilket er markedsprisen for et areal af den 

nævnte beskaffenhed. Stedet byder på fine naturværdier. Det er tæt på hvor vi står, så efter 

generalforsamlingen kan vi besigtige nyerhvervelsen. 

Vi forventer også fremover at kunne fremlægge årsrapporter med overskud. 

Igen i år foreslår bestyrelsen at overskuddet bliver i selskabet og at der derfor ikke udbetales 

udbytte. Årsregnskabet bliver gennemgået i detaljer af revisoren under pkt. 3. 

Skovfogeden/HedeDanmark 

Samarbejdet med skovfogeden Jesper Gerstrøm fungerer godt. Bestyrelsen har tillid til ham og 

HedeDanmark. Jesper er god til at se muligheder, og give bestyrelsen forslag til løsning af løbende 

opgaver.  Han er god til at holde kontakt til bestyrelsen og til vores vigtige samarbejdspartner, 

Jagtselskabet. Selv når noget går skævt, som da en entreprenør i februar 2019 kørte flere af 



skovvejene i Staushede Plantage i smadder, så fik han strikket en løsning sammen som de 

involverede parter kunne leve med. 

Skovdrift 

Som sædvanlig vil skovfogeden i sin beretning kommentere på aktiviteterne i vores plantager.  Der 

er også i 2019 blevet brugt penge på vedligehold af skovveje og bortledning af uønsket vand i 

Staushede Plantage. Den slags vedligehold er nødvendig for at vejene kan bruges og for at dele af 

plantagen ikke forsumper. Den megen nedbør i efteråret 2019 viste med al tydelighed hvad der sker 

når vandet ikke kan komme ud af plantagen. 

Jagtudlejning 

Samarbejdet med Jagtselskabet fortsætter på bedste vis. Vi, dvs. bestyrelsen, skovfogeden og 

jagtselskabets bestyrelse orienterer hinanden om relevante ting. 

Vi holder normalt vore bestyrelsesmøder i jagthytten i Staushede Plantage. Vi siger tak for lån.   

Vi siger også tak til Jagtselskabet for etableringen af den overdækkede spiseplads vi her står ved i 

Revsing Plantage. Stedet her deles med offentligheden. Et kompromis der blev til da Miljøministeriet 

og Vejen Kommune sidste år fik lovliggjort skuret vi står ved. 

Skydebane udlejning 

Aftalen med forsvaret om udlejning af arealet til skydebane kører fortsat. Vi håber på at aftalen 

fortsætter med at give os indtægt i mange år og dermed bidrage til resultatet. (ca. 14.000 kr.). 

Værdipapirer 

Vi fastholder den forsigtige linje og har ikke ændret på porteføljen.  

Hjemmesiden 

Næstformanden Erik Røj Jørgensen står for hjemmesiden. Det er blevet en fin og opdateret 

hjemmeside hvor man kan finde alt relevant om selskabet og dets historie. Det er også her man skal 

holde sig orienteret om kommende generalforsamlinger og arrangementer i vores plantager. Det vil 

ikke længere blive annonceret i aviserne. 

www.staushedeplantage.dk 

Aktionærliste 

Forrige år nævnte den daværende formand Jørgen Bundsgaard Pedersen problemet med de mange 

aktier, der ikke er noteret i navne på kendte og nulevende aktionærer. Vi vil endnu engang opfordre 

til at man får transporteret aktier fra afdøde aktionærer til nulevende arvinger. Venligst henvis folk 

til vores hjemmeside for telefonnr. eller e-mail adresse.  

 

 



Skovens dag 

Ganske som sidste år var der planer for at afholde Skovens dag d. 2. maj, men pga. 

forsamlingsforbuddet måtte det som så meget andet aflyses.  

Fremtiden 

Det er en fornøjelse at se hvordan naturværdierne i vores plantager øges med årene pga. 

stormfaldspakken efter 1999, der med et slag øgede andelen af løvtræer med mange procent. 

Katastrofen d. 3.12 1999 hvor halvdelen af træerne væltede, blev vendt til noget positivt. Vi fik en 

meget mere varieret plantage ud af det. Naturværdierne plejes til glæde for brugerne og de 

skabninger der bor der, men samtidig sørges der for at vores selskab har en forsvarlig økonomi. 

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at drive skovdrift og forvalte de historiske værdier vore 

forfædre skabte. 

Og så skal der rettes en stor tak til bestyrelse såvel som til direktøren, samt til revisor Peter 

Kjær/Søren S. Andersen og skovfoged Jesper Gerstrøm for det gode samarbejde i det forløbne år. 

SKOVFOGEDENS BERETNING 

Skovdrift 

2019 har været præget af ekstra aktivitet i skoven grundet billetræer, som har medført, at vi måtte 

afdrive resten af rødgransbevoksningen i afdeling 15.  

 Det lykkedes at få oparbejdet det meste af flisen,  dog er der fortsat områder i Staushede og 

Revsing, hvor vi venter på bedre vejr.  

Vi har i 2019 solgt 1915 m3 træ og 11.745 rm flis.  

Det gennemsnitlige dækningsbidrag ved træproduktion blev 219,59 kr/m3, og ved flis produktion 

30,31 kr/rm. 

Træet stammer fra afdrift af afd 15c,16b,21f 2,a og lidt billetræer fra resten af skoven. 

 Flisen kommer fra tynding af afd.21,20,18,15,22,9,7 i Staushede samt 202,205,207 i Revisning. 

På grund af det våde efterår ligger der stadig flis i Revisning. Det bliver oparbejdet, når 

vejrforholdene tillader det., 

Reparation af vejen rundt om afdeling 16 og 17 i Staushede blev en bekostelig omgang.  Her har 

entreprenør og Hededanmark betalt ¾ dele af beløbet. Den sidste ¼   af omkostningerne til 

vejreparation skal ses i sammenhæng med udbedring af andre veje i Revisning, LangeSjerg og 

Staushede. 

Entreprenøren, som har lavet vejene, har sendt dokumentation på at materialerne kommer fra 

godkendt sted og har efterfølgende været ude og fjerne plastik. Vi følger op på sagen og gør hvad vi 

kan for at sikre, at der bliver ryddet ordentligt op.  



Vi har i 2019 etableret 12,86 ha ny kultur.  Disse er primært plantet med sitka, dog med indblanding 

af lærk for at sikre et stabilt bælte.  

Smalt er der plantet 41.000 planter i afdeling 16,21 og 2.  

Kulturmetoden har været grenknusning, hølægning (kraftig rillepløjning)   

Derudover har vi reolpløjet og tilplantet afd. 33e, der har henligget utilplantet siden stormen i 1999.  

Planterne er efterfølgende sprøjtet mod snudebiller 2-3 gange i sæsonen.  

Kulturerne stod tilfredsstillende indtil efteråret. Her begynder der er stå vand især i afdeling 16.  Der 

er ved årets afslutning derfor en kulturrestance i denne afdeling. Der er indkøbt planter til 

efterbedring, om der er købt nok, kan først afgøres ved udspring.  

Vejret 2019. 

2019 bød på mere af det hele. Vi fik det både varmere, mere solrigt og meget mere vådt end 

normalt. 

Det mest bemærkelsesværdige var, at 2019 blev et usædvanligt vådt år, der med nedbørs rekord på 

905 for landsgennemsnittet tangerede nedbørsrekorden fra året 1999. 

Middeltemperaturen i Vejen kommune blev 9,5, det er 1,8 mere end normalt. 

Efteråret gik over i historien som det vådeste siden 1874, med en nedbør i Vejen Kommune på 

1058,8 mm for hele året. 

Vi fik i Vejen Kommune 1.605,4 timers solskin, hvilket er 110 timer mere end normalt. 

I skrivende stund ser det ud til at blive den varmeste og vådeste vinter i mands minde. (kilde: dmi) 

 

 


