Beretning for Tolne Skov 2019
Kære Anpartshavere,
Det er en meget speciel generalforsamling, vi afholder i år, idet vi kun er tre personer til stede: Dirigent
Thomas T. Bang Christensen, direktør i Tolne Skov Aps Jens Kristian Kringelholt og Henrik Hougaard, der er
formand for selskabet.
Mig bekendt er det første gang i vores lange historie, at vi ikke har kunnet invitere vores anpartshavere til
en fysisk generalforsamling med beretning, regnskab, spørgsmål og efterfølgende middag i Tolne
Skovpavillon. Denne beretning og regnskabet med tilhørende noter prøver på bedste vis at berette om,
hvordan året er forløbet, men det bliver bare ikke det samme, når vi ikke får en dialog med vores
anpartshavere. Det er jo den, der gør generalforsamlingen levende og værdifuld.
Vi forventer, at vi i forbindelse med juletræsturen til december kan invitere anpartshaverne på en
julefrokost i Skovpavillonen, så vi får lejlighed til at møde hinanden i den sammenhæng. Mere herom efter
sommerferien.
Vi har haft 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, og vi har haft nogle spændende og gode
drøftelser om mange ting, blandt andet fremtiden for juletræsproduktionen i Tolne Skov. Samarbejdet i
bestyrelsen har fungeret rigtig fint til gavn for alle interessenter omkring vores selskab.
Den største beslutning, vi har taget i årets løb, har været salget af vores juletræsproduktion til Green Team
Group. Vi har solgt træerne, som de står i skoven, og har fået forhandlet os frem til en fornuftig pris. Det
medfører, at det underskud, vi har haft i produktionen af juletræer de seneste år, nu er vendt til en pæn
indtjening i 2019. Vi har nemlig indtægtsført den opsparing, vi har haft i de mange træer, vi har plantet og
passet de seneste 10 år.
Salget sikrer vores økonomi de kommende år, idet vi udover salgsprovenuet har lejet de 63,51 ha ud til
markedspris. Det giver en indtægt på 285.795 kroner om året.
Vi kan stadig hente juletræer til anpartshavere i skoven, og vi forsøger også at levere ydelser til Green Team
mod betaling såsom sprøjtning og pasning i øvrigt af træerne.
Vi har reduceret skovningen væsentligt i 2019 i forhold til tidligere år for at spare op i vedmasse i skoven. Vi
har skovet 1.600 kubikmeter i 2019 mod 3.490 kubikmeter i 2018. Det er væsentligt under vores årlige
tilvækst, som i vores driftsplan er anslået til 3.500 kubikmeter om året.
Vi har i 2019 plantet væsentligt større arealer end normalt. Vi har genplantet 15,12 ha efter renafdrift, og
det svarer til det dobbelte af et normalt år. Årsagen er, at vi kunne plante arealer ultimo 2019 som egentlig
først var planlagt til plantning i foråret 2020.
Samarbejdet med PMU og Tolne Efterskole forløber fortsat fint til fælles glæde for alle parter. Det er
dejligt, at der er aktivitet i og omkring vores fine skov.
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Mageskiftet med Tolne Efterskole, som jeg omtalte i sidste års beretning, er desværre stadig ikke kommet i
mål, men vi arbejder fortsat på sagen.
Vi havde igen et velbesøgt juletræsarrangement vor vores anpartshavere i 2019, hvor der vanen tro blev
udskænket gløgg og æbleskiver, og hvor der er mulighed for at møde bestyrelsen og de andre ejere af Tolne
Skov.
Som mange af jer, der kommer i skoven til daglig, har opdaget, har vi i 2019 fået renset søerne foran
Pavillonen renset godt og grundigt op, så de kan holde sig fine i mange år. Vi håber, at det er med til at
styrke indtrykket af området omkring Stakladen og Pavillonen som et spændende samlingspunkt.
Tolne Skov er blevet en del af Naturpark Tolne. Det betyder, at der kommer mere fokus på de arealer og
faciliteter, vi kan tilbyde i vores del af naturparken. Vi håber, at det vil blive til glæde for såvel vores
anpartsejere som for skovens øvrige interessenter
Til sidst vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til alle de mange interessenter, som vi samarbejder med:
HedeDanmark, Frederikshavns Vand, Frederikshavn Jobcenter, Hjørring Kommune, PMU, Tolne Efterskole,
Tolne Skov s venner, vores jagtlejere, jordlejere og huslejere.
Også en stor tak til vores skovarbejder Henning og vores skovfoged Moren Sørensen fra HedeDanmark, der
på bedste vis passer skoven for os.
Henrik Hougaard, bestyrelsesformand Tolne Skov, 20.04.20
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