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Jørgen Lind Thomsen

Hvordan kommer 2020-resultatet til at se ud?

Tak for spørgsmålene.

22. april 2020

Salg af juletræsaktiviteterne giver i 2019 en indtægt på 4,5 mill.kr. og et resultat på 2,5 mill.kr.

2020 resultatet afhænger helt af hvor meget vi skover og
hvor meget vi planter. Vores budget for 2020 udviser et
resultat på cirka 87.000 kr.

Umiddelbart mangler der således 2 mill.kr. for at
opnå balance. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvor
meget juletræsproduktionen har lagt beslag på af
omkostninger i 2019, men vel næppe 2 mill.kr.

Vi har besluttet at plante mere end normalt og at fælde
mindre, end vi gør i gennemsnit over en driftsperiode.

Foreligger der et budget for 2020?

Med hensyn til gevinsten på de 4.5 mio. kr. vedrørende
salg af juletræerne så skyldes det manglende resultat i
forhold til dette følgende forhold:
1.
2.

3.

4.
5.

2.

Claus Hassing
3. maj 2020

Det fremgår af det tilsendte materiale at posten
"Varedebitorer" per 31/12-2019 er steget fra kr.
0,00 året før til kr.: 3.802.840,Hvad skyldes den store stigning - og hvem er skyldneren / skyldnerne?

vi har klargjort juletræskulturerne til salg, så
de præsenterede sig på bedst mulig måde.
vi har skovet væsentligt mindre end vi gør
normalt, for ikke at få et alt for stort resultat
og dermed skattebetaling.
vi har hensat en del af indtægten på salget af
træerne i regnskabet, så vi tager en del af indtægten i de kommende år, i takt med at betalingerne indgår.
vi har plantet mere end normalt, så vi får indhentet efterslæbet fra tidligere år.
vi har renset søerne overfor pavillonen op i
2019

Tak for dine spørgsmål, de er som sædvanlig knivskarpe
og relevante.
Stigningen i varedebitorer skyldes primært et tilgodehavende hos Green Team Group A/S, som har købt alle vores juletræer på roden.

Køber af skovens juletræer er opgivet til at være
"Green Team Group A/S" - hvordan er status for
dette selskab per dags dato og har der været
hændelser omkring selskabet der må betragtes
som "usædvanlige" inden for det sidste år - og som
med rette bør nævnes for Tolne Skov Aps's anpartshavere?
- hvis der skulle være sådanne hændelser, hvorfor
har Bestyrelsesformanden valgt IKKE at nævne
disse forhold i den tilsendte beretning?
Hvem har per dags dato den fulde kontrol over
"Green Team Group A/S"?

Green Team er overtaget af Sydbank, som driver selskabet og som sørger for at alle forpligtelser er overholdt
indtil videre. Vi har således modtaget jordlejen for 2020 i
marts måned som aftalt.

Hvad er grunden til at posten "Advokat omkostninger" er steget fra kr. 0,- i foregående regnskabsår
til kr. 22.500, - - og hvis der har været skift af advokatforbindelse,
anvender nogen i den siddende bestyrelse, det nuværende advokatselskab i anden erhvervsmæssig
sammenhæng?

Advokatudgifterne på 22.500 kr. er afholdt i forbindelse
med udarbejdelse af dokumenter vedrørende salget af
juletræerne, herunder at sikkerhederne er i orden. Vi har
således pant i træerne indtil de er betalt. Bestyrelsen har
gennem mange år brugt forskellige advokater, afhængigt
af opgavens karakter. Det gør vi for at sikre bedst mulig
løsning af en given opgave. Konkret kan jeg oplyse, at

nogle bestyrelsesmedlemmer af og til anvender Hjulmand og Kaptain, men også andre advokater.

3.

Carl Zacho

Hvad er grunden til at den siddende bestyrelse har
valgt, i disse så ganske specielle tider, at gennemføre generalforsamlingen i stedet for, som mange
andre selskaber har besluttet, at udskyde generalforsamlingen til sen-sommeren? - Personligt mener jeg, det ville være noget positivt at se frem et
sen-sommer møde i den herlige skov - og i overensstemmelse med "Skovens Ånd" hvis man netop
i et år som dette, hvor der har været / er mange
udfordringer - og største delen af bestyrelsen er på
valg - ville mødes og gennemføre en generalforsamling med fysisk fremmøde - Det bør her også
nævnes, at den årlige middag efter generalforsamlingen, praktisk talt er det eneste økonomiske "afkast" anpartshaverne får - og at en stor del af anpartshaverne er "voksne" mennesker, nogle med
gangbesvær - hvor et fremmøde i december måske
ikke er så let gennemførligt.

Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen nu,
idet vi ikke ved hvornår det ellers bliver muligt. Vi er opmærksomme på den værdi, generalforsamlingen har for
alle, og beklager meget at vi ikke afholder denne i år. Vi
håber, at så mange som muligt vil deltage i julefrokosten
til december. Vi skal sørge for at der er nogle, som kan
sikre at det ikke bliver vanskeligt for gangbesværede at
komme fra bilen og ind i Skovpavillonen.

Tak for indkaldelse til generalforsamling 2020 med
diverse bilag. Budget 2020 savnes dog.

Du har ret i, at vi kommer til at savne den fysiske generalforsamling i år. Når vi har valgt at afholde generalforsamlingen på en lidt anden måde i år, skyldes det den
store usikkerhed, som Covid 19 virussen har forårsaget.
Vi vil ikke tage nogen chancer, da mange af vores aktionærer er i risikogruppen. Til gengæld holder vi fast i julefrokosten til december (med mindre der fortsat er restriktioner til den tid), hvilket vi ser meget frem til.

4. maj 2020
Coronakrisen skaber besvær, mange selskaber har
udsat deres generalforsamling. Det bør vi også
kunne.
Der sker meget i tiden også i Tolne Skov, og derfor
interessant for anpartshaverne at mødes med bestyrelsen.
Med lidt optimisme kunne vi samles til efteråret –
skoven er jo også smuk på den tid - og så kan det
traditionelle hyggelige sociale samvær også vedligeholdes.

Vi ville også selv meget gerne have fortalt om udviklingen i årets løb, herunder den store beslutning om at
sælge juletræsproduktion fra. Vi er i bestyrelsen overbevist om, at det har været den rigtige beslutning for Tolne
Skov.
Vi håber, at vi får lejlighed til at møde så mange aktionærer som muligt til årets juletræstur med efterfølgende
frokost i Skovpavillonen.

2.

