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Referat af generalforsamling den 22. juni 2021 på Himmerlandsfondens Kursuscenter,
Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst

Til stede fra bestyrelse og suppleanter:
Karl Erik Møller, Rasmus K. Rasmussen, Karsten Nielsen, Henrik Nielsen, Mogens Richter,
Preben Røge og Poul Stensbek Pedersen.
Den samlede deltagelse til årets generalforsamling blev talt op til 40 personer.
Formanden Karl Erik Møller bød velkommen til den 121. ordinære generalforsamling. Under
iagttagelse af Covid-19 restriktioner blev den traditionelle Han Herred sang ikke afsunget.
Generalforsamlingen ledtes af en af bestyrelsen valgt dirigent (§20), Poul Stensbek Pedersen,
der havde påtaget sig dette hverv.
Dirigenten gennemgik formalia og kunne således konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Herefter tog man hul på aftenens dagsorden.
Bestyrelsens beretning.
Formanden indledte beretningen med at gå 80 år tilbage i tiden, hvor der i 1941 havde været afholdt generalforsamling i Tranum forsamlingshus. Der havde ikke været udbetalt udbytte i
1940. Drøftelser om gennemhugning af et brandbælte i plantagen samt forslag om opkøb af mere jord havde været generalforsamlingens hovedtemaer.
Formanden fortsatte med bestyrelsens beretning for året 2020. Generalforsamlingen afholdes
normalt i februar måned, men grundet Covis-19 restriktioner har det været nødvendigt, at udskyde til i dag, hvilket har været annonceret på plantagens hjemmeside.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt mindre møder mellem kasserer/formand/skovfoged/direktør. Bestyrelsen har endvidere haft en arbejdsaften ved Bratbjerg
Søerne, hvor der blev fældet og fjernet uønsket bevoksning ved de plantede frugttræer m.m.
Der er blevet opsat skilte med forbud mod kørsel med MTB, men flere af skiltene er efterfølgende blevet fjernet af hærværksmænd. Skiltene er siden blevet retableret.
Der er etableret en ny og stærk funderet flis plads ved Brede Sande Vej til fremtidig benyttelse.
Ved skovning er der blevet åbnet meget op ved ”Kræn Masens Sø” og ny og ændret genplantning vedtaget senere.
Jægerne har dette år haft kraftig begrænsning på jagterne og udbyttet har været 5 rådyr, 2 snepper og 1 ræv.

Der er givet tilladelse til regulering af mårhund ved Bratbjerg Søerne. Jammerbugt Kommune
har vedtaget at anlægge ny cykelsti langs Strandvejen i Tranum og plantagen afgiver ca. 650 m2
ved ekspropriation til projektet og arealet erstattes efter gældende regler.
Huset ved Bratbjerg Søerne har haft en rolig periode uden hærværk og indbrud, men efter en politijagt endte en bil med fører i søen. Fører og bil kom dog op igen med politiets hjælp. Der har
ligeledes været hensat en stjålet bil i den nordlige del af plantagen ved Gunnars Vej. Bilen fjernet med bekostning for plantagen.
14. juni møde i Huset aflyst på grund af Covis-19 restriktioner.
Fondens aktiebeholdning er nu 22 stk. idet der i årets løb er solgt 1 stk. aktie fra beholdningen.
Plantagens beholdning af aktier er fortsat 60 stk. Der er i årets løb foretaget 10 ændringer i aktionær registeret/databasen i forbindelse med private handler med aktier.
Vor webmaster Eigil Bodilsen har besluttet at stoppe som webmaster til vores hjemmeside og
ny webmaster er midlertidigt fundet.
Dette var bestyrelsens beretning – godkendt.
Regnskab
Kassereren gennemgik i enkeltheder det udleverede regnskab, udarbejdet af Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerskab v/statsautoriseret revisor Johnny V. Jensen og der henvistes således til dette – regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelse
Kaj Brander er på valg men ønsker ikke genvalg.
Suppleant Poul Stensbæk blev foreslået til bestyrelsen - valgt
Valg af suppleanter
Kristian Torp Nielsen blev foreslået som suppleant – valgt.
Valg af revisor
Statsautoriseret revisionspartnerskab, Redmark, Hasseris bymidte 6, 9100 Ålborg ved Johnny
V. Jensen - genvalgt.
Budget for 2020
Indtægter
Salg af træ
Selvskovning
Flis
Jagtleje
I alt

144.624,00 kr.
12.000,00 kr.
49.000,00 kr.
62.000,00 kr.
267.624,00 kr.

Udgifter
Skovning/udkørsel/flisning
Entrepr. Kørsel, plantning, kontor m.v.
Udgifter i alt

172.906,00 kr.
90.100,00 kr.
263.006,00 kr.

Driftsresultat
Budgettet – godkendt.

4.618,00 kr.

Skovet og afsat
Vedrørende skovens salg i 2020 kunne plantøren oplyse det i diverse afdelinger er skovet og
solgt:
Langtømmer RGD, SGR, ÆGR
344,64 m3
Selvskovning
129,30 m3
Flis
196,70 m3
Hugst i alt
670,64 m3

Der er i 2020 plantet 1,30 ha – 3670 planter, mest SGR, men også LÆR, DGL og BØG
Plantningsplan for 2021.
Forventet tilplantning af ca. 1,80 ha i 2021 – med SGR, LÆR, DGL, BØG og SKF.
Redegørelse og planteplan - godkendt.
Eventuelt (ikke del af dagsorden)
Fra salen blev der spurgt til Naturnationalpark Tranum og dette blev drøftet med input fra salen.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden benyttede lejligheden til at takke dirigenten for at styre os godt og sikkert gennem
dagsordenen samt takkede bestyrelse og suppleanter for årets arbejde.
Dette var generalforsamlingen.
Så blev der budt på smørrebrød, øl, vand, snaps samt efterfølgende lagkage og kaffe.
Mogens Richter
Sekretær
Den 24. juni 2021

Referat tiltrådt den:

Poul Stensbek Pedersen:
Dirigent
Bestyrelse tiltrådt den:

Karl Erik Møller
Formand

Karsten Nielsen
Kasserer

Rasmus Rasmussen
Plantør

Mogens Richter
Dir./sekretær

Poul Stensbek

Henrik Nielsen

Preben Røge

