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GENERALFORSAMLING 2020 – REFERAT 
Referat af den 34. (ordinære) generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Vestjylland onsdag den 28. 
oktober 2020 i auditoriet i Nupark, Holstebro.  

Antal deltagere blev optalt til 35 inkl. dirigent og personale. 

Velkomst ved formand Jørn Bertelsen, der kommenterede det særlige ved at mødes under corona-
restriktioner og understregede, at alle spilleregler ville blive overholdt, samt takkede for det fysiske 
fremmøde. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog sekretariatsleder Kristian Gernow, som blev valgt uden modkandidater.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet pr. brev udsendt den 15. september 2020 
samt at dagsorden, årsberetning og regnskab var udsendt i god tid inden de krævede 14 dage forud 
for generalforsamlingens afholdelse. 

Dirigenten havde forud for generalforsamlingens afholdelse fået forevist et underskrevet regnskab 
og et anmærkningsfrit revisionsprotokollat. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen dermed var lovligt indkaldt og beslutnings-
dygtig i alle forhold undtagen vedtægtsændringer. Han spurgte, om der var indsigelser herimod – det 
var ikke tilfældet.  

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Jørn Bertelsen 
Velkommen til denne lidt anderledes generalforsamling i vores skovdyrkerforening. 

Beretning og regnskab blev udsendt i starten af denne måned. 

Den skriftlige beretning kan stå selv og beskriver en forening - virksomhed - i en positiv udvikling med 
en stabil drift, en sund og solid økonomi, stor aktivitet og god medlemstilfredshed. 

Udover beretning og regnskab var også vedlagt et Temahæfte om Skovflis. 

Skovflis - eller ’biomasse’ - er et brandvarmt emne i debatten om klima og omstillingen til grøn energi. 
Både politikere og os andre har en mening, der er mere eller mindre faktabaseret. (- Min lægebror 
bor med udsigt til Skærbækværket – hans kone havde hørt eller læst, at de brugte ca. 450.000 tons 
træflis om året og var meget forarget over konsekvensen for vores skove. Mit svar var: Faktisk kom-
mer det meste sejlende ind fra Baltikum, Tyskland – eller længere væk … og det ville være bedre, for 
klimaet, hvis de brugte mere dansk flis, som de danske skove sagtens kan levere endnu mere af.) 

Temahæftet er en sammenskrivning af artikler, forfattet af Michael, bragt i Skovforeningens med-
lemsblad ”Skoven” og vores eget ”Skovdyrkeren” og udgivet af Skovdyrkernes Videncenter Flis, som 
drives af os i Vestjylland for De Danske Skovdyrkerforeninger, dvs. til fælles glæde og gavn for alle 
foreningerne. 

Michael har faktisk været en af ”skovfolkets” mest aktive for at bringe faglighed og fakta ind debatten 
– både som repræsentant for DDS og som repræsentant i ”Træ til Energi” eller ”Partnerskab for An-
svarlig Træbiomasse”, som partnerskabet mellem Skovforeningen, HedeDanmark og DDS nu hedder.  

Flisen er meget positiv for de vestjyske skove og plantager (og for vores forening) – og af større be-
tydning end i de øvrige landsdele, så tak Michael og - når det regner på præsten, så drypper det på 
degnen… -  så også tak til dig, Chresten! 
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Som sagt kan den skriftlige beretning stå alene. Dog vil jeg gerne dykke ned i 4 områder indenfor 
vores strategi. 

· ”at vi ønsker at tjene mindre…” 
· ”at udvikle vores forretningsområder…” 
· ”at vi holder snuden i sporet og stiller med skovens bedste hold…” 
· ”at vi er en del af fællesskabet i DDS…” 

Når vi har besluttet at tjene mindre, skyldes det, at vi har en egenkapital og en stabil drift og indtje-
ning, der giver os mulighed for det. 

Blot for at slå det fast, så betyder det ikke, at vi vil acceptere større risici eller dårligere håndværk fra 
ansatte eller samarbejdspartnere. Vi vil heller ikke reducere budgettet for næste års resultat (ca. ½ 
mio. er ikke meget i f.t. en omsætning på ca. 120 mio. …). 

Vi vil derimod øge arbejdet med at knytte medlemmer tættere til os, og som ”belønning” herfor re-
ducere vores avancer. 

Dette sker allerede gennem såkaldte partneraftaler, der først og fremmest er indgået med nogle af 
de største medlemmer i foreningen. Gennem udvikling af dette koncept vil give flere medlemmer 
muligheder for fordele ved at sætte en underskrift på deres loyalitet. 

Vi vil således øge indsatsen blandt de store medlemmer og bringe et kendt koncept til de store ned 
blandt de mellemstore i medlemskredsen. 

I den anden ende så at sige – der hvor det kontakten måske primært er ”Skovdyrkeren”, en telefon-
samtale med mellemrum og et besøg for længe siden af ham skovfogeden, der vist rejste til Rye Nør-
skov, vil vi starte en udvikling af aktiviteter, der øger medlemmets positive oplevelse af foreningen 
og dermed tilknytning. 

Det kunne være tiltag som medlemsarrangementer, målrettet mailkorrespondance eller opkald, gode 
tilbud på planter eller andet. 

Lykkes vi med, at alle medlemmer oplever en større fordel ved deres medlemskab, så har tiltagene 
mødt hinanden på midten – om det sker eller hvornår, tør jeg dog ikke sætte tidspunkt på. Men pla-
nen er der…. 

I forlængelse af klimadebatten er CO2 regnskaber blevet en væsentlig del af virksomheders sociale 
ansvar. Et af elementerne til at bringe mere balance i regnskaberne kan være at dyrke skov – ”folke-
skov” – en sympatisk måde at skaffe sig CO2 aflad på. 

Indtil videre er der kun få konkrete projekter med klimaskov, men interessen er relativ stor og som 
Skovdyrkere skal vi sikre os, at vi bliver en naturlig samarbejdspartner. 

DFE har faktisk allerede en aftale med en dansk virksomhed om et projekt med klimaskov i Uganda. 

At holde snuden i sporet og stille med skovens bedste hold er afgørende for, hvordan vi klarer os hos 
det enkelte medlem og i f.t. vores konkurrenter.  Vi har en markedsandel på omkring 35 % af arealet 
her i Vestjylland, og der er mange andre rådgivere og entreprenører – både seriøse og mindre seriøse 
– som byder sig til. 

Medlemmernes tilfredshed er det helt centrale fokus i vores strategi, Den løbende tilfredsmåling 
(NPS) viser, at vi generelt gør det godt, men det er en klar ambition, at vi vil gøre det bedre. Der er 
altid en risiko for, at når noget går godt, så hviler man lidt på laurbærrene og bliver lidt selvtilstræk-
kelig. Det ønsker vi ikke! 
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Vi har en solid organisation og et økonomisk beredskab, der kan sikre dette. Historien viser, at vi er 
en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere (at vi ikke får lov 
at beholde dem alle, er et bevis herpå…). 

Vi er økonomisk i stand til at udvide i takt med, at vi vokser – senest med Casper. Og selv om der 
stadig er nok at se til for alle medarbejdere – nogle vil sige lige rigeligt, så er det sådan i en virksomhed 
i en positiv udvikling – de nye ansigter ser man først, når der er arbejde til dem. 

Det modsatte – at være medarbejder i en virksomhed uden udvikling – er bare surt…. 

Medlemmernes tilfredshed er således også omdrejningspunktet for vores organisation og robusthe-
den af denne. 

At vi sammen med de øvrige 4 foreninger er del af DDS betyder, at selv om vi er 5 selvstændige for-
eninger, så er vi alle Skovdyrkere, dvs. at passe på det fælles brand er vigtigere end næsten alt andet. 
Når det gælder dette, har vi en særlig forpligtigelse, som den mest erfarne og økonomisk solide for-
ening. 

Forpligtigelsen gælder såvel i f.t. at holde sammen på fællesskabet som i f.t. at være en af frontlø-
berne på nye fælles initiativer. 

Vores strategi er at styrke fællesskabet ved bl.a. at være med til at drive projekter, som er til gavn for 
alle, men hvor alle ikke nødvendigvis bidrager forholdsmæssigt. Et eksempel kunne være, at 3 for-
eninger i fællesskab udvikler / køber noget IT, som de 2 øvrige foreninger senere kan få glæde af uden 
at have haft de første udviklingsomkostninger. 

Skovdyrkerfællesskabet udfordres ind imellem af de forskellige organisatoriske og økonomiske vilkår 
de enkelte foreninger arbejder under. Vi har det seneste år været i en proces, hvor jeg oplever, at vi 
er kommet en del tættere på hinanden, og at alle har fået en forståelse af, at sammen er vi stærkest. 
Et bevis herpå er det nyligt overståede strategiforløb, som mundede ud i, at de enkelte foreningers 
strategier blev fremlagt og drøftet i DDS og efterfølgende godkendt.  

Når man tænker på den indsats, vi her fra Vestjylland de seneste år har gjort for at styrke fællesskabet, 
så kan det opleves lidt tankevækkende, at det faktisk var os, der for 12 år siden var dem, der havde 
de største betænkeligheder. 

Men kender man forløbet, så ved man også, at vi har den samme holdning, som dengang: Kun det, 
der giver mening og værdi at være fælles om, skal være fælles. Og det vigtigste, som vi skal være 
fælles om er, at vi alle er Skovdyrkere. 

Til slut vil jeg endnu engang takke Michael – at have ham som skovrider er ikke så ringe… 

Og tak til alle jer medarbejdere – det er jer, der gør os medlemmer glade for at være Skovdyrkere. 

Og sidst, men ikke mindst tak til mine bestyrelseskollegaer for at vi sammen kan tage ansvaret for 
endnu et godt år her i Skovdyrkerforeningen Vestjylland. 

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning:  

Bestyrelsesmedlem Per Kamp: Jeg vil blot supplere, at vi fastholder at vi ikke går efter et større re-
sultat. Og når vi skriver, at vi tjener færre penge, er det ikke ved sjusk og dårligt håndværk, med ved 
at skrue på avancerne – så der bliver mest muligt til medlemmet.  

Anders Gammelvind: Jeg synes at det er en dejlig udmelding, at foreningen skal tjene mindre, for det 
kommer skovejeren til gavn. Og så glædes jeg over det øgede fokus på aktiviteter for de små skovejere 
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… blandt andet den skovrejsnings-ekskursion, der blev holdt i foråret, var rigtig god. Det vil vi gerne 
have mere af. 
Formand Jørn Bertelsen: Jeg vil blot supplere at vi i øvrigt skal drage nytte af, at vi har en stærk 
egenkapital og vi har drøftet på flere bestyrelsesmøde, at egenkapitalen skal komme medlemmerne 
til gode. At vi har en sund økonomi giver større frihed til at gøre noget ekstra for de mindre skovejere. 

Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen. Dirigenten spurgte om der var nogen, der ikke 
kunne godkende ledelsens beretning. Det var ikke tilfældet. 

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport (udsendt) til godkendelse 
Den reviderede årsrapport blev gennemgået af skovrider Michael Gehlert og herunder blev følgende 
punkter særligt bemærket:  

· Blank revisionspåtegning – regnskabet er et retvisende udtryk for foreningens økonomiske 
stilling (pr. 30.06.20). 

· Samlet aktivitetsniveau – omsætning på 121 mkr. – lidt under sidste år, men 6% over bud-
get. 

· Dækningsbidraget lander på 13.484 tkr – et fald på ca. 1.000 tkr i forhold til sidste år - det 
skyldes i hovedtræk nedgang i hugstaktiviteten, som var forventet i budgettet efter en peri-
ode med højkonjunktur. 

· Omkostningerne er steget – bemanding, lønudvikling, servicebidrag til Skovdyrkerne samt 
en meget konservativ praksis for hensættelser til imødegåelse af tab. 

· Det samlede resultat falder derfor betragteligt i forhold til sidste års rekordindtjening.  

· Resultat før skat lander på 1.023 tkr – ca. 300 tkr over budget, hvilket også viser, at udviklin-
gen ikke er kommet bag på os.  

· Acceptabel beskatning (118 tkr). 

· Resultat efter skat: 905 tkr. 

· Ultimo egenkapital: 19.624 tkr. 

Herefter gennemgik skovrideren resultatet for de forskellige forretningsområder samt indtægter og 
udgifter – og efterfølgende aktiver og passiver. 

Dirigenten spurgte, om der var opklarende spørgsmål. Det var ikke tilfældet.  

Da dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet eller balancen, blev årsrapporten 
godkendt uden indsigelser. 
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4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte års-
rapport  
Efter vedtægternes § 17 indstillede bestyrelsen: 

• Årets overskud på 905.311 kr. overføres til egenkapitalen.  

• Som herefter pr. 30. juni 2020 udgør 19.624.492 kr. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til anvendelsen af overskuddet. Det var 
ikke tilfældet. Hermed var anvendelsen af overskuddet forelagt for forsamlingen. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år samt godkendelse af kontingent  
Herefter fremlagde skovrider Michael Gehlert budgettet.  

Der budgetteres med forventningerne:  

• Øget bemanding … først og fremmest for at øge servicekvaliteten hos medlemmerne og 
skabe balance mellem aktivitet og personaleressourcer. 

• Faldende indtjening i rådgivningen – stigende skovrejsningsaktivitet kan ikke kompensere for 
reduceret driftsplanaktivitet. 

• Vi satser på stort set at balancere den samlede indtjening på samme niveau som sidste år. 

• Juletræerne – vanskeligt marked … vi lider med medlemmerne på indtjeningen, men prøver 
at øge volumen.  

• Pyntegrønt – på papiret har vi kurs mod den største sæson nogensinde. 

• Både juletræer og pyntegrønt er i risiko for at blive ramt af en corona-bølge. 

• Budgettet er mere usikkert end vanligt. 

Hvorefter skovrideren gennemgik budgettet. 

Dirigenten konstaterede, at efter vedtægterne skal budgettet blot forelægges, men ikke godkendes. 

Kontingent (bestyrelsens forslag for året 2021-2022): 

Bestyrelsen indstillede en kontingentstigning svarende til stigningen i nettoprisindekset, så det følger 
den generelle prisregulering (tal i parentes er nuværende satser): 

• Grundkontingent: 960 (951) kr/år 

• Arealkontingent 1: 34,50 (34,00) kr/ha (fra mindst 10 ha og op til 50 ha) 

• Arealkontingent 2: 7,25 (7,25) kr/ha (fra 50 ha til 250 ha) 

• Juletræer og pyntegrønt: 34,50 (34,00) kr/ha op til 20 ha 

• Minimum: 1.305 kr/år - maksimum: 4.825 kr/år 

• Passivt medlemskab: 543 (537) kr/år 

Modelejendom på 25 ha stiger fra ca. 1.801 kr/år til 1.823 kr/år - stigningen er på 22 kr.  

Dirigenten forespurgte, om man kunne godkende kontingentet for det kommende år? Der var ingen 
kommentarer til kontingentreguleringen – som dermed blev godkendt. 
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6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: 

· Aksel Nørgaard (modtog genvalg) 
· Ole Callesen (modtog genvalg) 

De to bestyrelsesmedlemmer, der begge modtog genvalg, præsenterede herefter kort sig selv. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogen der ønskede skriftelige opstilling. Det var ikke 
tilfældet. Herefter spurgte dirigenten om der var andre i forsamlingen, der ønskede at stille op til be-
styrelsen. Det var ikke tilfældet. 

Da der hermed var to kandidater til 2 ledige poster blev de to genvalgt.  

Herefter spurgte dirigenten, om der var øvrige kandidater til posten som suppleant. Da det ikke var 
tilfældet, blev Torben Bøndergaard genvalgt som suppleant. 

8. Valg af revisor  
Som revisor blev JL Revisorer ApS (CVR nr. 31332699) - et selskab under SAGRO - valgt efter indstilling 
fra bestyrelsen og uden modkandidater.  

Forsamlingen blev gjort opmærksom på at pr. 1.1.2021 fusionerer JL Revisorer ApS og vores mange-
årige revisor Ringkøbing Amts Revision ApS. Den fortsættende virksomhed bliver Revisionsfirmaet 
‘Revenu’ – med SAGRO landbrugsrådgivning som majoritetsindehaver. Revenu bliver i praksis vores 
nye revisor. 

9. Eventuelt  
Under eventuelt spurgte dirigenten, om der var spørgsmål eller kommentarer. Det var ikke tilfældet. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og nedlagde hvervet. 

 

 

Nupark den 28. oktober 2020 

 
Katrine Bang Hauberg Kristian Gernow 

Referent Dirigent 

 

 

 


