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Bestyrelsens beretning vedrørende 2020.                                     

Vi står for andet år i træk 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 skabt en helt usædvanlig situation. Nu hvor 

samfundet igen er ved at åbne drister vi os til at holde generalforsamlingen 

under åben himmel, da bestyrelsen har vurderet, at det er den eneste 

forsvarlige måde at afvikle generalforsamlingen på. Desværre tillader 

forsamlingsforbuddet at vi højest kan være 50 til stede med 2 meters 

afstand mellem hver person. Af forsigtigheds hensyn bliver der ikke budt 

på hverken vådt eller tørt. Vi håber det hele har normaliseret sig til næste 

år, så generalforsamlingen kan afvikles i mere vante rammer. 

Årsrapporten 2020 er lagt på hjemmesiden. Årets resultat er et overskud 

på 39.758 kr. mod 69.192 kr. forrige år. 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. Løbende investeres der i forbedring af infrastruktur, 

så veje, P-pladser, grøfter m.v. så vidt muligt altid er vedligeholdt. 

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. 
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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. Bestyrelsen arbejder på en opdatering 

af en ny tidssvarende samarbejdsaftale med HedeDanmark, da den gamle 

aftale er helt tilbage fra 1999. 

Skovdrift 

Som sædvanlig vil skovfogeden i sin beretning kommentere på 

aktiviteterne i vores plantager. Som noget nyt planlægges det at udleje ca. 

5 ha af plantagernes areal til pyntegrønt (Nobilis) bevoksning. Det sker i 

områder i Staushede og Revsing Plantage hvor det passer ind, uden at det 

hverken ødelægger naturværdier eller øvrig produktion i vores plantager. 

Det vil ske som en forpagtningsaftale til en lokal, veletableret pyntegrønts-

producent. 

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 

eller i Madpakkehuset i Revsing 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.  
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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. (14.102 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. Vi har bl.a. opdateret 

hjemmesiden med information om vort seneste tilkøbte areal, 2,05 ha bag 

ved Brodal i Revsing. 

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 bliver der ikke nogen Skovens dag i maj. Som så 

meget andet i disse Coronatider, så har det måttet 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 
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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. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet et arbejdspapir kaldet 

”Målsætning for Beplantningsselskabet Staushede A/S”, til brug for 

fremtidige beslutningsprocesser. I praksis betyder det, at driften af 

plantagerne tilgodeses ud fra et 3-delt perspektiv, nemlig produktion, miljø 

og sociale hensyn. Arbejdspapiret kan læses på hjemmesiden. Bestyrelsens 

årsberetning kan ligeledes læses på hjemmesiden. 

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. 

 

Hans Skov, formand, 25. april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


