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-0-0-0-0-0-0-0-0-0Formanden, Lars Fogh-Andersen, b(l)d velkommen

01. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog S(1)renBach, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

02. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

i det forll1)bne ar og freml~ggelse

af

arsregnskab for det forll1)bne ar til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller
d~kning

af tab:

Lars Fogh-Andersen aflagde bestyrelsens beretning som f(1)lger:

Vi har igen i ar gennemf(1)rt et arrangement for anpartshaverne forud for generalfor-
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samlingen og jeg vii gerne her takke Torben Rytter for at have indviet deltagerne i en
sp<Endende del af Tolne Skovs fortid. Torben har i \i?vrigt sendt os en masse sp<Endende
fotos fra den tid, hvor han havde sin faste gang i skoven og mange af jer har sikkert
bem<Erket, at en del af disse nu er tilg<Engelige pa hjemmesiden.
Ogsa tak til bestyrelsesmedlem

Jens Peter Skovsgaard for en spCEndende rundvisning i

valn\i?ddeforS\i?gsomradet ved Dalgaarden.
Vi har nu gennem 5 ar afviklet et arrangement f(1lrgeneralforsamlingen

og det er saledes

blevet et fast indslag.
Er der blandt anpartshaverne

nogen, der har ideer til n<Este ars arrangement, ma I meget

gerne komme med forslag til bestyrelsen.
Et tilbageblik pa 2016 viser, at vi igen har haft et ar med mange forskellige aktiviteter

i

skoven.
Det 0konomiske resultat har V<Erettilfredsstillende
sammenholdt

med et overskud f(1lrskat pa kr. 390.000

med et overskud f(1lrskat i 2015 pa kr. 360.000.

Vi havde i bestyrelsen oprindeligt for 2016 budgetteret

med et overskud f\i?rskat pa kr.

180.000.
Iflg. vores strategi for juletr<Esproduktion

skal vi pa sigt have en j<Evn juletr<Esproduktion

pa ca. 30.000 trCEer pr ar. Det har betydet, at vi l(1Ibende har udvidet juletr<Esarealerne og
at vi nogle ar har plantet st(1lrre arealer til, end vi har afdrevet.
Vi havde og har fortsat en forventning

om, at vores juletr<Esproduktion

vii V<Ereen drifts-

gren, der indtjeningsm<Essigt kan matche normal tr<Eproduktion og vi fastholder derfor
vores oprindelige strategi, hvorefter vi skal opretholde

en j<Evn juletr<Esproduktion

pa ca.

60 ha.
Selv om prisen pa tr<Eer er faldet kraftigt, fastholder vi strategien, idet vi i forhold til andre
producenter

vurderer, at vi som f01ge af vores gode 0konomi har et godt konkurrence-

m<Essigt udgangspunkt.
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Omvendt er det et faktum, at udbuddet af juletrceer i disse ar er meget stort, hvilket nogen
ar endnu ma forventes at presse priserne og (l}ge kravet til kvaliteten af de enkelte trceer.
Det betyder, at vi pa trods af de faldende priser har valgt at investere i yderligere kulturpleje for at kunne levere den type trceer, der eftersp(!1rges.
Vores direkt¢r Jens Chr. Kringelholt vii under et senere punkt nCErmere gennemga arets
regnskab og besvare sp(!1rgsmali den forbindelse.
Vi har I(l}bende fokus pa at sikre skovens og selskabets langsigtede vcerdi for anpartshaverne.
Det sker bl.a. ved tilrettelceggelsen

af hugsten, idet vi I(l}bende paser, at der over tid ikke

fceldes mere end tilvceksten.
Omvendt skover vi de hugstmodne bevoksninger nar de er klar, bl.a. for at reducere risikoen for stormfald i hugstmodne kulturer. Herudover spiller forventninger
afscetningsmuligheder

til trcepriser og

naturligvis indo

Vi ved godt, at afdrifter kan se voldsomme ud, men nar man ser pa den enkelte skovning,
skal man huske at sammenholde det ber(!1rte areal med skovens totale areal.
Vi har faet tilsagn om et betydeligt st(!1ttebel(!1btil udarbejdelse af en driftsplan, der vii blive
et godt arbejdsredskab fremadrettet.
Vi har igen i ar faet generalforsamlingsindkaldelser
malt. Husk imidlertid

retur, men vcesentligt fcerre end nor-

at oplyse evt. ny adresse mv. og giv gerne besked, hvis I bliver

bekendt med, at anpartshavere er afgaet ved d(!1den.Vi registrerer sa vidt muligt nye
anpartshavere med cpr.nr., telefonnummer,

post- og mailadresse, hvilket forhabentligt

pa

sigt vii g(l}re det lettere at opspore forsvundne anpartshavere, ligesom vi selvsagt heist vii
forhindre, at nogen bliver vcek.
Systemet med tilmelding til generalforsamlingen

via internettet

er fa anpartshavere, der har haft reelle udfordringer

lader til at fungere og det

pa den front. Som aile andre ma vi

erkende at brevpostens dage er ved at vcere talte. Enkelte af brevindkaldelserne
mere end 10 dage undervejs, hvilket forhabentligt
samlingsdatoen

har vceret

er blevet afb(l}det af, at selve generalfor-

har ligget fast og har vceret annonceret pa hjemmesiden for flere maneder
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sid en, en praksis som vii blive fastholdt for fremtiden.

Postproblemerne

er et ekstra

incitament for de, der endnu ikke har mail, til at oplyse en mail adresse, som vi kan kommunikere med. Vi handterer ikke statshemmeligheder,

sa en aftale med familiemedlem-

mer, naboer eller andre om brug af deres mailadresser og hj<Elp til til melding vii nok kunne
fungere for de fleste. Jeg har indtil dato ikke h0rt fra nogen, der har V<Eretforhindret

i at

tilmelde sig og vi hj<Elper gerne, hvis der er problemer.
Vi har ogsa i 2016 haft dr0ftelser med Frederikshavn Vand om udvidelse vandindvindingsrettigheder

i skoven.

Begge parter er indstillet pa at finde fornuftige

10sninger, som vi aile kan leve med.

Vi har V<Eret af den opfattelse, at samarbejdet med Frederikshavn Vand har V<Eretgodt, og
mener fortsat, at dette er tilf<Eldet uanset, at vi af et af Frederikshavn Vands bestyrelsesmedlemmer i efteraret i et l<Eserbrev blev angrebet for i alliance med Region Nordjylland at
tilsides<Ette vandinteresserne

i omradet.

Indl<Egget var misvisende i en sadan grad, at vi i bestyrelsen valgte at tage til genm<Ele,
uden at dette dog havde nogen effekt pa I~serbrevsskribenten,

der fastholdt sine syns-

punkter.
Vi mente, at vi havde markeret vores holdning og afstod fra yderligere avis polemik og som
n<Evnt har vi ikke i det 10bende samarbejde med Frederikshavn Vand m<Erket nogen form
for negativ holdning til den made, som vi driver skoven pa.
Aktuelt pagar udvidelsen af Tolne Vandv<Erk - et stort projekt - som mange af os h{llrte om
pa udflugten sidste ar, og der er planer om nye boringer ved Dvergetved, hvor vi evt. ma
paregne begr~nsninger

i vores anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

der nok vii pavirke vores fremtidige juletr<Esproduktion
De erstatninger vi fremtidigt

og g0dning, noget

i dette omrade.

opnar, t<Enkes prim<Ert anvendt til yderligere jordopk0b

i

Tolneomradet.
Vi er saledes k0ber i markedet, hvis den rigtige pris er indenfor r<Ekkevidde.
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Vi har i l(I)bet af det sidste ar besigtiget mange ejendomme i omradet, og har pro 1. april

2017 k(l)bt ejendommen Frederikshavnvej 429 med et areal pa 24 ha til en pris, der
vurderes at VCEregunstig, pa

lJ

mill. kr.

Bestyrelsen har besluttet at afvikle vores investering i Litauen forudsat, at vi kan opna en
ordentlig pris. Ud fra de prisindikationer
fornuftigt

vi har modtaget, vii vi ved salget kunne opna et

afkast af den foretagne investering.

Litauen yder og vii indtil salget bid rage betydeligt til Tolnes samlede resultat, hvilket
naturligvis vii blive taget i betragtning inden et k(l)bstilbud accepteres.
Vi har d.d. modtaget et konkret k(l)bstilbud vedr. Litauen selskabet, et tilbud bestyrelsen
snarest vii vurdere.
En stor del af trCEet i Tolne Skov afsa:ttes som flis. Priserne pa flis kunne godt va:re bedre.
Det nybyggede vCErki Hj(l)rring sku lie aftage 150. 000 rm. pro ar, men vCErket k(l)rer ikke
optimalt,

hvortil kommer de senere ars milde vintre, der har va:ret til gla:de for varmefor-

brugerne, men ikke for dem der lever af at producere flis.
Pavillonens Venner arbejder videre med planerne om en renovering af Glassalen, noget vi
naturligvis bakker op om. Det er er i anpartshavernes og selskabets interesse, at pavillonen
fremtra:der

sa flot, som den g(l)r, ogsa selvom selskabet fortsat har en betydelig nettoudgift

vedr. pavillonen.
Derfor stor ros til Vennerne.
Samarbejdet med PMU og Tolne Efterskole forl(l)ber meget fint.
Vi har forhandlet

med efterskolen om mageskifte vedr. et areal vest for efterskolen og

efterskolens ejendom pa Abildgaardsvej, men har mattet sande, at kabalen ikke kunne ga
op.
Nogen af udhusene pa Dalgarden trCEnger til vedligeholdelse og vi har bl.a. indhentet tilbud
pa et nyt tag pa ladebygningen, da det gamle tag er uta:t. Vi forventer,

at tagarbejdet

ud-

f(l)res i ar.
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Bakkevej fik i l(I}bet af 2016 ny bel<Egning efter en indledende arml<Egning med Hj(l}rring
Kommune, der endte med en for begge parter god aftale. At resultatet er fint, har I aile
kunnet forvisse Jer om pa vej til generalforsamlingen.
I 2015 indf(l}rte vi noget, som vi haber bliver en tradition. Juletr<Es arrangementet

var ogsa i

2016 meget velbes(i')gt og det gentages i 2017 og annonceres i efteraret pa hjemmesiden og
ved mail til de anpartshavere, sam vi har mailadresser pa.
Driften af det fredede areal varetages kompetent

med Jens Baggesen fra Hj(l}rring Kom-

mune som ankermand. Jens Peter Skovsgaard, der er bestyrelsens medlem af skovudvalget, vii eventuelt kunne svare pa sp(l}rgsmal vedr(l}rende omradet.
Vi har efterhanden faet etableret et fast samarbejde med Frederikshavn Jobcenter om
aktivering af borgere, der har behov for aktivering inden for de rammer, som vi kan tilbyde.
Det er vores indtryk, at dette samarbejde er til stor gl<Ede for aile involverede parter, og vi
er glade for at kunne tilbyde en hj<Elpende hand pa et omrade, hvor der er behov for hj<Elpen.
Sluttelig vii jeg takke jer anpartshavere for jeres store engagement i Tolne Skov.
Jeg vii ogsa gerne takke bestyrelsen for det ar, der er gaet med godt samarbejde i bestyrelsen.
Der skal endvidere Iyde en tak til Annette, der endnu engang s(1)rgerfor generalforsamlingens kulinariske isl<Et.
Ogsa en stor tak til Henning og Morten der, som repr<Esentanter for vores administrator
HedeDanmark, pa bedste vis passer skoven.
Pa foresp(l}rgsel fra salen blev det oplyst, at provenuet fra afviklingen af investeringen i
Litauen t<Enkes anvendt til ejendomsinvesteringer
investeres til fornuftige
Generalforsamlingen

i Tolne-omradet

forudsat, at der kan

priser til gavn for skovens langsigtede (I}konomi.

tog bestyrelsens beretning til efterretning.
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Jens (hr. Kringelholt gennemgik i hovedtr~k arsregnskabet for 2016 med tilh0rende
revisionsberetning. Der var ikke sp0rgsmal hertil.
Arsrapporten med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering blev enstemmigt
godkendt.

03. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lars VandkjCErog Lars Fogh-Andersen var pa valg. Begge var indstillet pa genvalg.

Da der ikke blev foreslaet yderligere kandidater konstaterede dirigenten, at de pagrelclende
var genvalgt for en periode

pa to ar i overensstemmelse

med vedt~gterne.

04. Behandling af indkomne forslag:
Der forela ikke forslag til behandling pa generalforsamlingen.

05. Valg af revisor:
BDO blev genvalgt scm revisor.

06. Eventuelt:
Der forela intet under eventuelt.

Dirigenten, S0ren Bach, erkl~rede herefter kl. 18.00 generalforsamlingen for afsluttet og
takkede for god ro og orden.
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